
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz 

Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” 

za rok 2017 . 

W tym roku zorganizowano następujące imprezy : 

1. Ekowalentynki  na terenie Gminy Gniezno i Gminy Mieleszyn 14.02-22.04 2017 r. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni już po 

raz trzeci włączyło się w ogólnopolską akcję edukacyjną „EkoWalentynki – czyli kochamy 

recykling”. Akcja zaczęła się w  Dniu Zakochanych - 14 lutego 2017 r.  , a zakończyła 22 

kwietnia w Dzień Ziemi. W akcji  udział wzięły wybrane szkoły, organizacje społeczne, 

samorządy, firmy oraz media. Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” 

były: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku SEiE i ERP Polska 

Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym 

każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu baterii oraz elektroodpadów. 

2. Kawiarenka Obywatelska 07.04.2017 r. 

7 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Lubochni odbyła się po raz pierwszy na naszym terenie 

Kawiarenka Obywatelska dzięki Akcji "Masz Głos" i "Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów" 

Szkoły Liderów. Tematem spotkania były: inicjatywa lokalna mieszkańców, konsultacje 

społeczne, lepsza przestrzeń dla ludzi. Na spotkanie przybyło 21 osób zainteresowanych "pracą 
na rzecz lokalnej społeczności". Uczestnicy dowiedzieli się o strukturze .Największe emocje 

wywołała dyskusja na tematy: 

- zagospodarowanie brzegów jeziora 

- problem z osobami przyjeżdżającymi z miasta nad jezioro (hałas, śmieci, ogniska), jak go 

rozwiązać, 

- w jaki sposób działać, aby powstały drogi rowerowe. Skąd wziąć pieniądze i jak zachęcić 
władze gminy do budowy infrastruktury rowerowej. 

Wszyscy zgodnie zaakceptowali pomysł utworzenia wypożyczalni kajaków dla mieszkańców 

okolicznych wiosek i wykorzystanie starej przepompowni w Lubochni na miejsce składowania 

kajaków i innych sprzętów pływających. Na spotkanie zaproszeni byli  urzędnicy UG, radni  

oraz wójt.  

3. Półkolonie w Szczytnikach Duchownych w dniach 03.07 -07.07.2017 r.  

Kolejne półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności 

Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni i Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych 

minęły pod hasłem „Jeż to pożyteczny zwierz”. W akcji brało udział 75 dzieci z Gminy 

Gniezno, a całość przedsięwzięcia była współfinansowana przez Gminę Gniezno z programu 

profilaktyki uzależnień alkoholowych i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dzieci uczestniczyły 

w zajęciach w Muzeum Narodowym i rogalowym Muzeum w Poznaniu, w warsztatach 

edukacyjnych w wiacie edukacyjnej „Gajówka”, w zabawach w Parku Orientacji Przestrzennej 

w Owińskach, w grach i zajęciach w szkole w Szczytnikach i Mnichowie. 

 



 

4. Święto Latawca 25.09.2017 r. 

Po raz kolejny nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone przez Lokalną Grupę Działania "Trakt 

Piastów" do udziału w imprezie, którą zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie i 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności 

Lokalnej Siedlisko, które przedstawiło wystawę dotyczącą owadów zapylających oraz 

zorganizowało gry i zabawy. Duże wrażenie zrobiła ekspozycja z projektu "Łuska". 

 

5. „Recykling Daje Owoce”! 18.10-09.11 2017 r. 

Po raz kolejny zbieraliśmy na terenie Gminy Gniezno baterie i elektrośmieci. W ramach akcji, 

do grudnia w 20 wybranych miejscach w Polsce, organizowane są zbiórki elektroodpadów, w 

zamian za które rozdawane są pyszne owoce. 

W Gminie Gniezno akcję zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności 

Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni we współpracy z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym  

w Szczytnikach Duchownych i Zespołem Szkół w Jankowie Dolnym. Zbiórkę 
 przeprowadzono  od 18 października do 9 listopada 2017 r. W ramach akcji „Recykling Daje 

Owoce”, rozdawaliśmy za elektrograty i baterie owoce W wyznaczonym przez szkoły 

terminie zostały odebrane baterie i drobne elektrośmieci. Sposób zbierania baterii i drobnego 

ZSEE był dowolny. Odbiór baterii i ZSEE zagwarantował organizator. Sposób podsumowania 

akcji  również był dowolny, zależny od koordynatora w danej szkole. Uczniowie przynieśli 
kilkadziesiąt kilogramów baterii oraz kilka kartonów drobnych elektrośmieci, 4 komputery i 1 

monitor. Za baterie i  ZSEE młodzi ekolodzy otrzymali jabłka. 

6. Wieczornica z okazji Święta Niepodległości -12 .11.2017 r. 

12 listopada odbyło się kolejne spotkanie z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych. Wspólne śpiewanie całymi rodzinami połączyło 

pokolenia. Oprawę muzyczną zapewnili pan Jarosław Kusz wicedyrektor szkoły oraz Regina 

Borkowska- Kędzierska, która grą na skrzypcach uatrakcyjniła wieczór. Do tego wystąpili 

harcerze wraz z opiekunem Eweliną Tubacką oraz szkolne kółko gitarowe pod kierunkiem p. 

Marka Tanasia. Pani Magda Pohl, nauczycielka ZSG w Szczytnikach Duchownych 

wspomagała swoim przepięknym głosem wykonanie pieśni. Nie zabrakło też na uroczystości 

proboszcza Parafii w Kędzierzynie Henryka Sobierajskiego.  

Karolina Fiutak-Łachowska 


