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Egzemplarz bezpłatny

W dniu 15 lutego 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisaliśmy 
wspólnie z naszym Partnerem LGD „Brynica to nie granica” umowę przyznania pomocy na re-
alizację projektu współpracy pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, realizowanego w ramach 
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną gru-
pą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem 
projektu było wykreowanie marki lokalnej produktów i usług opartych na tradycjach kultu-
rowych, regionalnych i historycznych mieszkańców obszaru. 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu wykreowanie 
oraz promocję produktów lokalnych z terenu partnerskich LGD. Projekt współpracy objął swym 
zasięgiem aż 23 gminy z powiatów: lublinieckiego, tarnogórskiego, gliwickiego, będzińskiego.

Głównym etapem realizacji projektu współpracy był konkurs „Pomysł na produkt lokalny”, który trwał od 12 marca do 6 kwietnia 
br. Celem konkursu było wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym 
zostaną kreatorem marki lokalnej tj. będą się odznaczać wysokimi standardami oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/
usługi z obszaru obu partnerskich Lokalnych Grup Działania.

Konkurs obejmował trzy kategorie:
•  Sztuka/rękodzieło/rzemiosło  •  Produkt spożywczy  •  Dziedzictwo kulturowe.

Dla laureatów konkursu przewidziano takie nagrody jak:
•  Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ  •   Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa  •  Promocja w wydawnictwach, 
drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD  •  Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czer-
wiec 2018)  •  Prezentacja na stronie LGD  •  Film promocyjny z realizacji projektu.

W bieżącym roku Biuro LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” przeprowadziło 5 naborów wniosków na do� nansowanie operacji w ramach PROW na lata 
2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:
•  Nabór 01/2018 – Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
•  Nabór 02/2018 – Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji 
•  Nabór 03/2018 – Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług
•  Nabór 04/2018 – Rozwój działalności gospodarczej
•  Nabór 05/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej
W okresie od stycznia do marca 2018r. wpłynęły do biura łącznie 82 wnioski w tym:
- 20 wniosków na „Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – Rada wybrała do do� nansowania 15 wniosków
- 1 wniosek na „Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji” – Rada wybrała do do� nansowania 1 wniosek
- 2 wnioski na „Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług” - Rada wybrała do do� nansowania 2 wnioski
- 29 wniosków na „Rozwój działalności gospodarczych” – Rada wybrała do do� nansowania 6 wniosków
- 30 wniosków na „Podejmowanie działalności gospodarczej” – Rada wybrała do do� nansowania 20 wniosków
Wszystkim życzymy SUKCESU!

„Stwórzmy Razem Markę Lokalną”!

Z życia LGD

Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022

„Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska”

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Autor: 
Kamila Mika

Konkurs „Pomysł na produkt lokalny”!

W dniu 11 czerwca w Koszęcinie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, podczas którego Członkowie 
LGD zatwierdzili sprawozdanie � nansowe i merytoryczne za rok 2017. Odbyły się również wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2018-
2020, które poprzedziła krótka prezentacja podsumowująca pracę Zarządu w okresie 2014-2018. 
Miło jest nam poinformować że Członkowie obecni na WZC dokonali wyboru Zarządu w niezmienionym składzie, tj.:
1)  Piotr Leksy – Prezes Zarządu
2)  Katarzyna Sosada – Wiceprezes Zarządu
3)  Ewa Brodowy – Wiceprezes Zarządu
4)  Elżbieta Wymysło – Skarbnik, Członek Zarządu
5)  Izabela Spyrka – Członek Zarządu
6)  Andrzej Domagała – Członek Zarządu.

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” we współpracy z � rmą Łętowski CONSULTING oraz Grupą CARGO serdecznie zapraszają do zapozna-
nia się z projektem pt.: Aktywizacja zawodowa mieszkańców „Leśnej Krainy Górnego Śląska”.

Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym 60K, 40M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, 
spełniających łącznie poniższe kryteria:
•  wiek 30-64 lata (od dnia 30-tych urodzin) 
•  zamieszkałe na terenie jednej z gmin: 
 - powiat lubliniecki:  Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,
 - powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko  Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,
 - powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś,
•  osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP, ale nie muszą),
•  osoby o niskich kwali� kacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie). 
W ramach projektu, dla uczestników przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:
•  Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
•  Szkolenie zawodowe przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwali� kacje i umiejętności zawodowe,
•  3 - miesięczny staż zawodowy,
•  Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: 
www.letowskiconsulting.pl/lesnakraina/  oraz w aktualnościach na naszej stronie: www.lesnakraianalgd.pl. 

10 kwietnia br. podczas konferencji Klastra Energii w Zbrosławicach nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o 
utworzeniu Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy”. Na dokumencie złożyli podpisy przedstawiciele Stowarzysze-
nia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Gmin: Kochanowice, Zbrosławice, Krupski Młyn, Tworóg i Pawonków. Przy-
jęto załączony do porozumienia regulamin klastra i od tego momentu weszło w życie założenie o inicjatywie klastrowej.  
Podczas trwania konferencji nt. Klastrów Energii, zostały przedstawione prezentacje dotyczące walki z niską emisją - 
„MOGĘ! zatrzymać SMOG w województwie Śląskim”, dobrych praktyk Klastra Energii „Przyjazna energia w Powiecie 
Gliwickim” oraz dotychczas podjętych działań związanych z utworzeniem Klastra „Zielona Energia Leśnej Krainy”. Nie 
zabrakło też przedstawicieli „Tauron Dystrybucja”, którzy byli gotowi odpowiedzieć na pytania dotyczące sprzedaży 
i przyłączeń energii elektrycznej.

Kolejni bene� cjenci otrzymuj do� nansowania.

WZC dokonało również wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:
1)  Katarzyna Pietrzak – Przewodnicząca Komisji 
2)  Artur Konfederak – Wiceprzewodniczący Komisji
3)  Marek Parys – Członek Komisji

Utworzono Klaster Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy”



Laureaci konkursu wzięli udział w dwudniowym szkoleniu pt. „Kreowanie i promocja produktu lokalnego”, które zo-
stało zorganizowane w kwietniu br. w Ustroniu. Celem wyjazdu szkoleniowego było wyposażenie laureatów w nie-
zbędną wiedzę i umiejętności z zakresu kreowania i promocji swoich produktów. Była to również świetna okazja do 

poznania siebie nawzajem oraz do nawiązania współpracy pomiędzy laure-
atami w zakresie wytwarzanych przez nich produktów lokalnych.

Laureaci wzięli również udział w wyjeździe studyjnym do Sandomierza, 
który zorganizowany został w maju br. Jego celem było poznanie dobrych 
praktyk czyli lokalnych produktów, pracowni, technik wytwarzania, a tak-
że okolicznych miejsc dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycz-
nych w Sandomierzu i okolicach (m.in. tereny Obrazowa, Dwikóz, Garbo-
wa i Gór Wysokich).

W dniu 16 maja br. w Pawonkowie odbyła się Gala � nałowa konkursu 
„Pomysł na produkt lokalny”, podczas której wręczono Statuetki oraz 
Certy� katy Marki Lokalnej.  Do Pawonkowa w tym dniu przybyli zwy-
cięzcy i laureaci konkursu, członkowie Jury, przedstawiciele partner-
skich LGD oraz władze samorządowe gmin laureatów konkursu. Galę 
poprowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górne-
go Śląska”  Piotr Leksy i Przewodniczący Zarządu LGD „Brynica to nie 
granica” Jerzy Jóźwik.  Podczas tego wydarzenia zebrani, oprócz udzia-
łu w uroczystym wręczaniu nagród, mogli się  rozkoszować koncertem 
w wykonaniu Weroniki Gaidy (harfa) i Barbary Lamers (� et). 

W związku z realizacją projektu współpracy zaplanowano przeprowadzenie czterech imprez pn. „Festiwal Pro-
duktów Lokalnych”. Celem organizacji tych wydarzeń jest promocja produktów lokalnych zwycięzców i laure-
atów konkursu „Pomysł na produkt lokalny”, a także zwrócenie uwagi mieszkańców i turystów na bogactwo kul-
turowe, artystyczne i kulinarne występujące na obszarze obu LGD.

Dla uczestników przygotowano bogate programy artystyczne. Na scenie, poza gwiazdą wieczoru, zaprezentują 
się lokalni artyści, w tym zwycięzcy i laureaci konkursu.

Dla gości festiwali zaplanowano 
także szereg dodatkowych atrak-
cji, w tym konkurs „Co wiem o pro-
dukcie lokalnym” przeprowadzany 
na stoisku  promocyjnym partner-
skich LGD, w którym nagrodami są 
gadżety oznaczone logo Marki Lo-
kalnej oraz dmuchańce i animacje 
dla dzieci.

Konkurs „Pomysł na produkt lokalny”! – c.d.

Gala finałowa rozdania 
Certyfikatów Marki Lokalnej

Sztuka/rękodzieło/rzemiosło

Teren LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” Teren LGD „Brynica to nie granica”

Zwycięzca Zwycięzca

1. Pracownia Artystyczna Workroom z Gminy Ciasna 1. Malarstwo pana Józefa Kotuły z Gminy Mierzęcice

Laureaci Laureaci

2. Witrażowy upominek z Gminy Koszęcin 2. Woźnickie Ikony z Gminy Woźniki

3. Mistrzyni szydełkowania z Gminy Koszęcin 3. Ozdoby z papieru (technika quilling) z Gminy Ożarowice

4. Haft krzyżykowy i decaupage z Gminy Pilchowice 4. Biokominek "KOSMOS” z Gminy Woźniki

5. Breloczki � lcowe – kluska śląska z Gminy Tworóg 5. ------------------------------------------------------

Produkt spożywczy

Teren LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” Teren LGD „Brynica to nie granica”

Zwycięzca Zwycięzca

1. Połomskie Sery Zagrodowe  z Gminy Tworóg 1. Olej słonecznikowy tłoczony na zimno z Gminy 
Woźniki

Laureaci Laureaci

2. Domowe wypieki z Gminy Tworóg 2. Miód z doliny Brynicy i Małej Panwi z Gminy Świerkla-
niec

3. Pierogi śląskie z Gminy Zbrosławice 3. Ciasteczka z Gminy Woźniki

4. Nalewka z czornyj porzeczki z ołminego ogródka z Gmi-
ny Toszek

4. Dioblina (piwo rzemieślnicze) z Gminy Ożarowice

5. Chleb mieszany pszenno-żytni "Chleb z Tworoga” z Gmi-
ny Tworóg

5. Kasze jęczmienne z Gminy Mierzęcice

Dziedzictwo kulturowe

Teren LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” Teren LGD „Brynica to nie granica”

Zwycięzca Zwycięzca

1. Zespół Folklorystyczny "Brynica” z Gminy Miastecz-
ko Śląskie

1. Zespół Pieśni i Tańca "Bobrowczanie” z Bobrownik

Laureaci Laureaci

2. Rodzinne Grzybobranie z Gminy Kalety 2. Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Henryka Hampla 
z Gminy Woźniki

3. Zespół Pieśni i Tańca "Miedarzanie” z Gminy Zbrosławice 3. Kościółek p.w. św. Walentego ok. 1696 r. z Gminy Woź-
niki

4. Budynek Fajczarni w Zborowskiem z Gminy Ciasna 4. Zabytkowy Kościół św. Wawrzyńca w Bobrownikach 
z Gminy Bobrowniki

5. Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku 
z Gminy Toszek

5. Dziecięcy Zespół Śpiewaczy "Ożarowice” z Gminy Oża-
rowice
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Festiwale produktów lokalnych
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Egzemplarz bezpłatny

W dniu 15 lutego 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisaliśmy 
wspólnie z naszym Partnerem LGD „Brynica to nie granica” umowę przyznania pomocy na re-
alizację projektu współpracy pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, realizowanego w ramach 
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną gru-
pą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem 
projektu było wykreowanie marki lokalnej produktów i usług opartych na tradycjach kultu-
rowych, regionalnych i historycznych mieszkańców obszaru. 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu wykreowanie 
oraz promocję produktów lokalnych z terenu partnerskich LGD. Projekt współpracy objął swym 
zasięgiem aż 23 gminy z powiatów: lublinieckiego, tarnogórskiego, gliwickiego, będzińskiego.

Głównym etapem realizacji projektu współpracy był konkurs „Pomysł na produkt lokalny”, który trwał od 12 marca do 6 kwietnia 
br. Celem konkursu było wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym 
zostaną kreatorem marki lokalnej tj. będą się odznaczać wysokimi standardami oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/
usługi z obszaru obu partnerskich Lokalnych Grup Działania.

Konkurs obejmował trzy kategorie:
•  Sztuka/rękodzieło/rzemiosło  •  Produkt spożywczy  •  Dziedzictwo kulturowe.

Dla laureatów konkursu przewidziano takie nagrody jak:
•  Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ  •   Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa  •  Promocja w wydawnictwach, 
drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD  •  Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czer-
wiec 2018)  •  Prezentacja na stronie LGD  •  Film promocyjny z realizacji projektu.

W bieżącym roku Biuro LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” przeprowadziło 5 naborów wniosków na do� nansowanie operacji w ramach PROW na lata 
2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:
•  Nabór 01/2018 – Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
•  Nabór 02/2018 – Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji 
•  Nabór 03/2018 – Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług
•  Nabór 04/2018 – Rozwój działalności gospodarczej
•  Nabór 05/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej
W okresie od stycznia do marca 2018r. wpłynęły do biura łącznie 82 wnioski w tym:
- 20 wniosków na „Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – Rada wybrała do do� nansowania 15 wniosków
- 1 wniosek na „Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji” – Rada wybrała do do� nansowania 1 wniosek
- 2 wnioski na „Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług” - Rada wybrała do do� nansowania 2 wnioski
- 29 wniosków na „Rozwój działalności gospodarczych” – Rada wybrała do do� nansowania 6 wniosków
- 30 wniosków na „Podejmowanie działalności gospodarczej” – Rada wybrała do do� nansowania 20 wniosków
Wszystkim życzymy SUKCESU!

„Stwórzmy Razem Markę Lokalną”!

Z życia LGD

Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022

„Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska”

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Autor: 
Kamila Mika

Konkurs „Pomysł na produkt lokalny”!

W dniu 11 czerwca w Koszęcinie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, podczas którego Członkowie 
LGD zatwierdzili sprawozdanie � nansowe i merytoryczne za rok 2017. Odbyły się również wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2018-
2020, które poprzedziła krótka prezentacja podsumowująca pracę Zarządu w okresie 2014-2018. 
Miło jest nam poinformować że Członkowie obecni na WZC dokonali wyboru Zarządu w niezmienionym składzie, tj.:
1)  Piotr Leksy – Prezes Zarządu
2)  Katarzyna Sosada – Wiceprezes Zarządu
3)  Ewa Brodowy – Wiceprezes Zarządu
4)  Elżbieta Wymysło – Skarbnik, Członek Zarządu
5)  Izabela Spyrka – Członek Zarządu
6)  Andrzej Domagała – Członek Zarządu.

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” we współpracy z � rmą Łętowski CONSULTING oraz Grupą CARGO serdecznie zapraszają do zapozna-
nia się z projektem pt.: Aktywizacja zawodowa mieszkańców „Leśnej Krainy Górnego Śląska”.

Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym 60K, 40M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, 
spełniających łącznie poniższe kryteria:
•  wiek 30-64 lata (od dnia 30-tych urodzin) 
•  zamieszkałe na terenie jednej z gmin: 
 - powiat lubliniecki:  Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,
 - powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko  Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,
 - powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś,
•  osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP, ale nie muszą),
•  osoby o niskich kwali� kacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie). 
W ramach projektu, dla uczestników przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:
•  Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
•  Szkolenie zawodowe przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwali� kacje i umiejętności zawodowe,
•  3 - miesięczny staż zawodowy,
•  Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: 
www.letowskiconsulting.pl/lesnakraina/  oraz w aktualnościach na naszej stronie: www.lesnakraianalgd.pl. 

10 kwietnia br. podczas konferencji Klastra Energii w Zbrosławicach nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o 
utworzeniu Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy”. Na dokumencie złożyli podpisy przedstawiciele Stowarzysze-
nia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Gmin: Kochanowice, Zbrosławice, Krupski Młyn, Tworóg i Pawonków. Przy-
jęto załączony do porozumienia regulamin klastra i od tego momentu weszło w życie założenie o inicjatywie klastrowej.  
Podczas trwania konferencji nt. Klastrów Energii, zostały przedstawione prezentacje dotyczące walki z niską emisją - 
„MOGĘ! zatrzymać SMOG w województwie Śląskim”, dobrych praktyk Klastra Energii „Przyjazna energia w Powiecie 
Gliwickim” oraz dotychczas podjętych działań związanych z utworzeniem Klastra „Zielona Energia Leśnej Krainy”. Nie 
zabrakło też przedstawicieli „Tauron Dystrybucja”, którzy byli gotowi odpowiedzieć na pytania dotyczące sprzedaży 
i przyłączeń energii elektrycznej.

Kolejni bene� cjenci otrzymuj do� nansowania.

WZC dokonało również wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:
1)  Katarzyna Pietrzak – Przewodnicząca Komisji 
2)  Artur Konfederak – Wiceprzewodniczący Komisji
3)  Marek Parys – Członek Komisji

jęto załączony do porozumienia regulamin klastra i od tego momentu weszło w życie założenie o inicjatywie klastrowej.  

„MOGĘ! zatrzymać SMOG w województwie Śląskim”, dobrych praktyk Klastra Energii „Przyjazna energia w Powiecie 

zabrakło też przedstawicieli „Tauron Dystrybucja”, którzy byli gotowi odpowiedzieć na pytania dotyczące sprzedaży 

Utworzono Klaster Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy”

         


