
 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz 

Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” 

za rok 2019 . 

W tym roku zorganizowano następujące imprezy : 

1. Warsztaty sportowe 

30 marca w Lubochni odbyły się pierwsze warsztaty sportowe z jazdy na rolkach i nartorolkach 
terenowych zorganizowane przez sekcję sportową Stowarzyszenia Siedlisko. Liczna grupa 
uczestników z Lubochni, ale też Szczytnik Duchownych, Wełnicy oraz Gniezna mogła 
przetestować bardzo ciekawy sprzęt służący do jazdy w trudnym terenie. Jazdy odbywały się 
pod okiem instruktora SKIKE, Pana Macieja Arczykowskiego, który dostarczył na warsztaty 
różne modele rolek terenowych.  

2. Wizyty studyjna Liderów PAFW w Lubochni 

 
Gdzie będzie lepiej jak nie u nas ? Czyli czym chata bogata tym rada!  

Przyjechało do nas na trzy dni osiem osób z różnych stron Polski .Uczestnicy zapoznali się z 
różnymi metodami promocji swojego terenu. Dowiedzieli się jak można rozwijać potencjał 
mieszkańców wykorzystując lokalne zasoby oraz skąd można pozyskać środki na swoje 
działania.  

W pierwszym dniu odbyły się rozmowy przy ognisku z zaproszonymi gośćmi - 
Przewodniczącym Rady Gminy Gniezno Mariuszem Nawrockim, Wójtem Gminy Gniezno 
Marią Suplicką, zastępcą Wójta Maciejem Mądrym, Dyrektorem LGD "Trakt Piastów" 
Małgorzatą Blok, Dyrektorem Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie p. Agnieszką Rzempałą-Chmielewską. Ponadto w rozmowach brali 
udział członkowie Stowarzyszenia "Siedlisko" i mieszkańcy Lubochni. 

Po rozmowach z liderami rozpoczęła się potańcówka przy muzyce na żywo wykonywanej na 
tradycyjnych instrumentach wielkopolskich. "Szpliny z Gminy" to pasjonaci kontynuujący 
niematerialne dziedzictwo kulturowe Wielkopolski.  

Drugiego dnia odbyły się warsztaty w  "Pasiece Darz Ul" w Trzuskołoniu oraz spływ kajakowy 
po Jeziorze Wierzbiczańskim. 

Trzeciego dnia miał miejsce przejazd rowerami naokoło Jeziora Wierzbiczańskiego przez trzy 
miejscowości - Lubochnię, Kalinę i Wierzbiczany. Podczas wycieczki rowerowej uczestnicy 
zapoznali się z konstrukcjami zasiedlającymi dla owadów zapylających. Po objechaniu jeziora 
uczestnicy rajdu rowerowego wrócili do Lubochni, gdzie członkowie Stowarzyszenia 
"Siedlisko" przygotowali wielkopolskie potrawy na obiad. 

3. Projekt "Babcia wie lepiej - powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków"  

W ramach projektu grantowego poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. 
Projekt dofinansowany jest przez LGD "Trakt Piastów". 

W ramach projektu odbyły się: 



 

 

• warsztaty "KWIATY KOLOREM BIJĄCE" związane z zakładaniem ogrodów wiejskich 
i uprawą roślin miododajnych. Na warsztaty zapisali się mieszkańcy z różnych stron 
Gminy Gniezno. 

• Warsztaty kosmetyczne kosmetyki naturalnej,  

• Warsztaty kulinarne 

• Konkurs na "Najładniejszy ogród wiejski"  

4. „Klamociarnia czyli drugie życie przedmiotów” 

Mieszkańcy Lubochni, Rada Sołecka i Stowarzyszenie „Siedlisko” 11 maja zorganizowali na 
przystani wodnej „Bielnik” zbiórkę rzeczy używanych przeznaczonych do ponownego użytku 
przez nowych nabywców. Na Pchlim Targu znalazło się mnóstwo mniej lub bardziej ciekawych 
rzeczy, bibelotów, mebli, ubrań, książek, zabawek i biżuterii. Przedmioty wystawiali 
mieszkańcy Lubochni, którzy zadeklarowali taką chęć. 

5. Pszczeli przystanek w miejscowości Kalina 

Projekt zrealizowany w ramach konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” 
organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego 
we współpracy z Santander Bank Polska S.A. Na wyposażenie pszczelego przystanku składa się 
interaktywny drewniany ul składający się z ramek edukacyjnych omawiających w ciekawy i 
skondensowany sposób najciekawsze aspekty pszczelarstwa, tablica informacyjna "Rola 
pszczół w ekosystemie", konstrukcja zasiedlająca dla dzikich pszczół i trzmieli, gra edukacyjna 
na temat społeczności pszczelej i jej roli w środowisku naturalnym oraz pożytków pszczelich 
wraz z ich zastosowaniem. 

6. Jesienny Rajd Rowerowy 2019 

Jesienny Rajd Rowerowy odbył się 7 września. Trasa wiodła spod szkoły w Szczytnikach 
Duchownych do Stanicy w Gaju.  

7. Wieczornica 2019 r. 

Po raz dziewiąty miała miejsce Wieczornica z okazji Święta Niepodległości na której wspólnie 
śpiewaliśmy pieśni wraz z harcerzami, uczniami, młodzieżą, dziećmi i dorosłymi. 

 

 


