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Edukacja ekologiczna - taki cel przyświe-
ca projektowi „W zgodzie z naturą – pro-
wadzenie działań ekologicznych oraz 
budowa ścieżek edukacyjnych na terenie 
Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszko-
wo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” reali-
zowanemu przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Rybacka „7 Ryb”, które powstało 
w 2009 roku. 

Projekt realizowany jest z udziałem środ-
ków Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014 - 2020 w kwocie 
655 257,64 zł, a całkowita wartość projektu 

wynosi 962 375,66 zł. Grupa działa na terenie 
pięciu powiatów: chodzieskiego, obornickiego, 
pilskiego, gnieźnieńskiego i wągrowieckiego, 
a jej celem jest przede wszystkim rozwój obsza-
ru i integracja mieszkańców na obszarze zależ-
nym od rybactwa, z uwagi na wielkość zasobu 
wód śródlądowych. Projekt jest kontynuacją 
działań w zakresie edukacji ekologicznej podję-
tej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Ryba-
cka „7 Ryb” już w 2016 roku. Wybudowaliśmy 
wówczas 2 ścieżki w gminach członkowskich 
stowarzyszenia, tj. Gmina Wągrowiec i Gmina 
Wyrzysk z udziałem środków własnych oraz 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Do głównych celów projektu „W zgodzie 
z naturą” - prowadzenie działań ekologicz-
nych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na 
terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kisz-
kowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” należą:
-  ochrona środowiska naturalnego, w tym ob-

szarów Natura 2000,
-  podniesienie świadomości mieszkańców 

w zakresie ekologii,
-  edukacja ekologiczna w zakresie ochrony 

zasobów ziemi, w tym korzystanie z OZE;
-  zainteresowanie mieszkańców problemem 

gospodarki wodnej, w tym w gospodarstwie 
domowym,

-  edukacja w zakresie gospodarki odpadami 
i selektywnej zbiórki,

-  uświadamianie mieszkańców na problemy 
wynikające ze zmian klimatu,

-  ochrona klimatu w życiu codziennym,
-  ochrona gatunków - dendrologia, pszczoły, 

ryby, fauna i flora wody, itp.
-  promowanie postaw ekologicznych.
Temat ochrony środowiska w szeroko rozu-
mianym zakresie jest dziś tematem bardzo 
ważnym nie tylko dla obecnych, ale i przy-
szłych pokoleń.
Kwestie gospodarki odpadami, ocieplenia 
klimatu związanego w dużej mierze z racjo-
nalnym gospodarowaniem zasobami – wody, 
energii, itp. to zadania, które w mniejszej lub 
większej części dotyczą każdego z nas i od 
nas samych powinniśmy zacząć dbanie o te 
zasoby.
Stowarzyszenie pewnie nie rozwiąże tych 
problemów w sposób globalny, ale stara się 
prowadzić edukację w tym zakresie, aby roz-

począć od najmniejszych działań na niwie 
lokalnej. Wychodzimy z projektem naprzeciw 
oczekiwaniom i aktualnym problemom. Nato-
miast charakter realizowanego projektu oraz 
miejsca jego realizacji powodują, że jego wy-
miar może mieć nawet charakter regionalny.

W ramach projektu zrealizowano:
1)  Budowę ścieżki edukacyjnej na terenie 

gminy Gołańcz - Temat: „Woda i ryby” 
18 elementów,

2)  Budowę ścieżki edukacyjnej na terenie 
gminy Kiszkowo, Temat: „Dendrologia” 
– 17 elementów i 40 szt. tabliczek informa-
cyjnych (razem 47 elementów) oraz utwar-
dzenie ścieżki z kruszywa,

3)  Budowę ścieżki edukacyjnej na terenie 
gminy Margonin, Temat: „Woda i ryby”, 
18 elementów,

4)  Budowę ścieżki edukacyjnych na tere-
nie gminy Obornik, Temat: „Woda i ryby”, 
38 elementów oraz utwardzenie istniejącej 
ścieżki,

5)  Budowę ścieżki edukacyjnej na terenie 
gminy Rogoźno, Temat: „Życie biologiczne 
w jeziorach”, 18 elementów,

6)  Budowę ścieżki edukacyjnej na terenie 
gminy Skoki, Temat: „Woda i ryby”, 18 ele-
mentów,

7)  Budowę ścieżki edukacyjnej na terenie 
gminy Szamocin, Temat: „Życie pszczół”, 
21 elementów.

W skład ścieżek wchodzą gry edukacyjne, 
wiaty, ławostoły edukacyjne, tablice dydak-
tyczo-edukacyjne, utwardzenia terenu, drew-
niane figury ryb i pszczoły z plastrem miodu, 
stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci.
Cała infrastruktura została stworzona w sposób 
przyjazny dla mieszkańców wszystkich grup 
wiekowych, w tym dla osób niepełnospraw-
nych, a jej położenie na świeżym powietrzu 
pozwoli spędzić czas atrakcyjnie i pożytecznie.
Ponadto zaplanowaliśmy szereg działań mięk-
kich – edukacji ekologicznej, aby wybudowane 
ścieżki przyniosły trwały rezultat i przyczynia-
ły się do jak najszerszej promocji i edukacji 
w tak ważnej dziedzinie, jaką jest ekologia.
Przed nami jeszcze szereg działań mięk-
kich, jak:
1)  Ulotki edukacyjne związane z edukacją 

ekologiczną w zakresie objętym ścieżkami.

2)  Konkurs fotograficzny – „W ZGODZIE 
Z NATURĄ”, efektem którego będą po-
cztówki ukazujące zasoby przyrodnicze 
obszaru. Konkurs cały czas trwa, a jego 
efektem będzie powstanie pocztówek pro-
mujących walory przyrodnicze regionu. 
Serdecznie zachęcamy do udziału w kon-
kursie z atrakcyjnymi nagrodami ufundowa-
nymi przez stowarzyszenie.

3)  Film informacyjno-edukacyjny w zakresie 
tematycznym objętym ścieżkami, który 
będzie rozpowszechniany również w szko-
łach, jak również dostępny na stronach 
internetowych – stowarzyszenia i gmin 
członkowskich, także w wersji dla osób 
niesłyszących.

4)  Cykl 9 artykułów prasowych „CHROŃ 
ŚRODOWISKO – BĄDŹ EKO”, poświęco-
ny edukacji ekologicznej. Zachęcamy Pań-
stwa do zapoznania się z artykułami w ra-
mach cyklu pn. „CHROŃ ŚRODOWISKO 
– BĄDŹ EKO”, które ukażą się na łamach 
prasy, a także będą dostępne w wersji elek-
tronicznej na naszej stronie internetowej: 
www.7ryb.pl.

5)  Planujemy także organizację:
H  Dnia Ryby – Gołańcz,
H  Dnia Drzewa – Łagiewniki Kościelne, Gmi-

na Kiszkowo,
H  Dnia Ziemi – Margonin;
H  Dnia Ochrony Środowiska - Oborniki;
H  Dnia Akcji Klimatycznej - Rogoźno,
H  Dnia Wody - Potrzanowo, Gmina Skoki.
H  Dnia Pszczoły – Szamocin.
Mamy nadzieję, że w przyjaznej, rodzinnej 
atmosferze zachęcimy mieszkańców wszyst-
kich pokoleń do udziału i promowania edu-
kacji ekologicznej. W każdym z tych Dni na 
uczestników czekać będzie wiele ciekawych 
warsztatów, lekcji edukacyjnych oraz konkur-
sów poświęconych ochronie zasobów przy-
rodniczych. Będą także atrakcje dla najmłod-
szych i atrakcyjne nagrody, a wszystko to 
będzie realizowane na terenie wybudowanych 
ścieżek, o terminach planowanych wydarzeń 
będziemy Państwa na bieżąco informować 
na stronie internetowej www.7ryb.pl oraz na 
portalu społecznościowym. Aby z przygo-
towanych atrakcji skorzystało jak najwięcej 
mieszkańców, organizacja dni odbywać się 
będzie w weekendy.

Mamy świadomość, że ochrona środowiska 
zaczyna się od edukacji, dlatego mam na-
dzieję, że nasze działania spotkają się z pozy-
tywnym odzewem mieszkańców. O terminach 
przedsięwzięć w poszczególnych gminach 
będziemy informować Państwa odrębnie na 
naszej i gminnych stronach internetowych.
Cieszymy się, że w naszych działach wspie-
rają nas włodarze gmin członkowskich stowa-
rzyszenia, za co serdecznie dziękujemy.
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Ścieżka Gmina Gołańcz- „Woda i ryby” Ścieżka Gmina Wyrzysk – „Wodny Świat”


