
22 czerwca br. w Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego przyjęto 
sprawozdania, zatwierdzono aktualizacje dokumentów strategicznych, ale także dokonano wyboru składu Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję. Zarząd pozostał niemal w tym samym składzie z tym, że obec-
nie w jego szeregach zasiada Pani Joanna Rosikoń (w zamian za Panią Izabelę Spyrkę, której raz jeszcze serdecznie 
dziękujemy za dotychczasowy wkład i poświęcony czas). Prezesem Stowarzyszenia pozostaje w dalszym ciągu Pan 
Piotr Leksy. Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. W trakcie spotkania 
zebrani mogli przekonać się jak dużo projektów realizujemy i  jakie mamy 
plany na najbliższy czas. Dokonano również aktualizacji Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022; Lokalnych 
kryteriów wyboru operacji; Procedury oceny i wyboru operacji.
Więcej informacji o działaniach i projektach LGD, aktualizacje dokumentów 
strategicznych oraz szczegółowa relacja z Walnego Zebrania Członków znaj-
dują się na naszej stronie internetowej (www.lesnakrainalgd.pl). 

Zapraszamy do jej odwiedzenia!

z Leśnej Krainy
Wieści 

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania 
„Leśna Kraina Górnego Śląska”

ul. Szkolna 13, 
42-286 Koszęcin 
e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl 
www.lesnakrainalgd.pl 
tel.:  (34) 373 52 95 
NIP: 5751887940 
REGON: 360891224 
KRS: 0000529355

Projekt pod nazwą „Siła III sektora Leśnej Krainy Górnego Śląska” został s� nansowany z Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Obejmował on cykl szkoleń 
i warsztatów oraz działania sieciujące organizacje pozarządowe działające na obszarze Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Był on realizowany od lipca do 
grudnia 2021 r. na terenie naszego LGD. Szczegółowy zakres projektu obejmował:
1) Działania informacyjno-promocyjne (w tym: stworzenie logo projektu, informacje i plakaty na 
obszarze, roll-up),
2) Szkolenia dla organizacji pozarządowych (8 grup po 10 osób, 2 szkolenia na grupę),

3) Warsztaty dla organizacji i wystawa wyników,
4) Realizację 3 mikro inicjatyw (,,Warsztaty Kulinarno-Artystyczne” dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wielo-
wieś, Konkurs plastyczny „NIE DLA CZADU”, Turniej Mikołajkowy w Kochcicach), które zostały zaplanowane, opracowane 
i zrealizowane wspólnie przez organizacje biorące udział w projekcie, każda została do� nansowana w wysokości 5 tyś. zł,
5) Opracowanie strony internetowej www.sila-trzeciego-sektora.pl zawierającej mapę organizacji,
6) Rozwój instytucjonalny organizacji poprzez zakup sprzętu i wyposażenia.

Nr 14 czerwiec 2022 Egzemplarz bezpłatny

„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 współ� 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.

„Siła III sektora Leśnej Krainy Górnego Śląska”

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy 
„Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności” o akronimie TRASA. Celem projektu jest promowanie 
turystyki rowerowej poprzez oznakowanie sieci szlaków rowerowych, a także wydanie materiałów informacyjno-
-promocyjnych oraz organizację wydarzeń. Partnerami naszego projektu są: LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, LGD 
„Brynica to nie granica”, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” i LGD „Brac-
two Kuźnic”. Na terenie naszego Stowarzyszenia zostanie zaprojektowa-
ne i oznakowane około 250 km szlaku rowerowego! Będzie on przebie-
gał przez ciekawe miejsca obszaru, zachęcając turystów do odwiedzenia 
lokalnych atrakcji oraz połączy istniejące już szlaki rowerowe. Koncepcja 
szlaku jest dostępna na naszej stronie internetowej. Etap projektowania 
i oznakowania zostanie zwieńczony rajdem rowerowym, na który już te-
raz zapraszamy! A niebawem powstanie pro� l na Facebooku, na którym 
znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji dotyczących projektu. 

Zachęcamy do śledzenia naszego fanpage’a!

Z radością informujemy, że 13.05.2022 r. podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy w wysokości 74 000 zł w ramach 
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 2014-2020. Prace nad przygotowaniem Lokalnej Strate-

gii Rozwoju na lata 2023 – 2027 ruszyły pełną parą! Już wkrótce na na-
szej stronie znajdzie się nowa zakładka poświęcona tym działaniom. Na 
przełomie sierpnia i września br. odwiedzimy każdą z naszych 16 gmin, 
aby przeprowadzić spotkania konsultacyjne. Będą one poświęcone ana-
lizie  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii, 
w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz pla-
nowanych działań. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na 
naszej stronie internetowej. Na spotkania już teraz serdecznie zaprasza-
my przedstawicieli wszystkich sektorów: społecznego, gospodarczego 
i publicznego!

Projekt TRASA rozpoczęty

Ruszyły prace nad stworzeniem nowej LSR

Nowa kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
LGD oraz aktualizacje dokumentów

-promocyjnych oraz organizację wydarzeń. Partnerami naszego projektu są: LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, LGD 



10 sierpnia 2021 r. podpi-
saliśmy w  Urzędzie Mar-
szałkowskim umowę na 
realizację operacji własnej 
pt. „Smaki Leśnej Krainy 
Górnego Śląska”. Projekt 
skierowany jest do re-
stauratorów, organizacji 
tj. KGW i  stowarzyszeń 
z obszaru LGD oraz miesz-
kańców będących miło-
śnikami lokalnej kuchni. 
W  ramach jego realizacji 
przeprowadzono konkurs 
„Smaki Leśnej Krainy Gór-
nego Śląska”, który trwał 
od 16 lutego do 22 kwiet-
nia. Uczestnicy zgłaszali 
przepisy lokalnej kuchni 
ze zdjęciami dań oraz eko 
porady, czyli wskazówki 
jak gotować i  planować 
posiłki, aby nie marnować 
żywności. Konkurs obej-
mował cztery kategorie: 
przystawka, danie głów-
ne, deser oraz dania dla 
dzieci. Pięcioosobowe jury, 
składające się ze znawców 
śląskiej kuchni, lokalnych 
tradycji i  zwyczajów kuli-
narnych wybrało spośród 
64 nadesłanych zgłoszeń 4 
zwycięzców i 20 laureatów 
konkursu. 24 maja br. w Ka-
letach podczas wręczenia 
nagród otrzymali oni dy-
plomy, kosze z  lokalnymi 
produktami i  kuchennymi 
przyborami, a  zdobywcy 
pierwszych miejsc w  każ-
dej kategorii dodatkowo 
otrzymali kutą statuetkę 
w kształcie fartucha. 
Z ogromną przyjemnością 
informujemy, że decyzją 
jury zwycięzcami i  laure-
atami konkursu „Smaki 
Leśnej Krainy Górnego Ślą-
ska” zostali:

W drodze z „Leśną Krainą Górnego Śląska”

„Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska”

W dniach 16- 21 maja br. w ramach projektu „Marka Turystyczna - Sieć Ekomuzea” odbył się wyjazd studyjny do Ru-
munii. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskich partnerów projektu oraz osoby reprezentujące poszcze-
gólne samorządy i gminy z ich obszaru działania. Uczestnicy spotkali się z Zarządem i pracownikami dwóch rumuń-
skich grup: Asociatia GAL Tara Gugulanilor oraz Gal Tara Secaselor Alba – Sibiu oraz 
odwiedzili miasta: Timisoara, Sybin, Turda. Miejsca te mają niesamowitą historię i są 
ważnymi ośrodkami historyczno-przemysłowymi. Partnerskie grupy zaprezentowały 
dobre praktyki, m.in.  „inteligentną wioskę” w gminie Ciugud w okręgu Alba, w której 
inwestycje w infrastrukturę, turystykę, zieloną energię i projekty kulturalne, stanowiły 
inspirację dla uczestników wizyty. Ponadto reprezentanci naszego obszaru odwiedzili 
fabrykę automatów do sprzedaży zwrotnej z niestandardowymi rozwiązaniami w za-
kresie recycklingu- � rmę ENVIPCO. Spotkanie z przedstawicielami rumuńskich grup 
otworzyły nowe perspektywy rozwoju oraz możliwość współpracy w przyszłości. 

Wyjazd studyjny Ekomuzea do Rumunii

W dniach 1- 4 czerwca br. w ramach projektu „Marka Turystyczna - Sieć Ekomuzea” odbyła 
się wizyta studyjna na Pomorzu Zachodnim (Dolice, Przelewice, Myślibórz, Namyślin, Ma-
rianów, Chociwel, Ińsk, Krzynki, Pełczyce) na obszar dwóch naszych partnerów (Stowarzy-
szenie LGD Lider Pojezierza oraz LGD Stowarzyszenie WIR- Wiejska Inicjatywa Rozwoju). 
W wyjeździe wzięły udział osoby związane z obiektami turystycznymi, ośrodkami kultury, 
muzeami, a także promocją takich miejsc. Podróż odbywała się wzdłuż tras stanowiących 
lokalne pakiety turystyczne, jak np. Pakiet „Szlaki Zakonów”, „Parki, drzewa, lasy” oraz „Czar 
Pary”. Uczestnicy wizyty mieli możliwość konfrontacji swoich pomysłów na promocję tury-
styki z podobnymi miejscami i obiektami w innych rejonach Polski oraz szansę na wymianę 
doświadczeń związanych z turystyką i marketingiem turystycznym.

Wizyta studyjna EkoMuzea na Pomorzu Zachodnim

W dniach 2- 5 czerwca br. w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS” 
laureaci konkursu „Marka Lokalna” z terenu 3 partnerskich LGD odbyli wizytę stu-
dyjną na tereny Krainy Łęgów Odrzańskich. W  trakcie wyjazdu mieli okazję do 
poznania dobrych praktyk w zakresie budowy własnej marki na przykładzie „Kra-
iny Łęgów Odrzańskich” w oparciu o  ich produkty lokalne, atrakcje turystyczne 
i historyczne, realizowane i kreowane wraz z przedsiębiorcami, twórcami lokal-
nymi oraz organizacjami społecznymi. Uczestnicy brali udział w grze terenowej, 
zwiedzali obiekty przyrodnicze i historyczne, próbowali miejscowych produktów, 
tworzyli własne wyroby i poznawali innowacje z obszaru, aby zdobyć jak najwię-
cej inspiracji dla rozwoju własnej Marki.

Wizyta studyjna „Marka Lokalna” w Krainie Łęgów Odrzańskich

STRONA 2

Tytuł 3: „Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska”

10 sierpnia 2021 r. podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację operacji własnej pt. „Smaki
Leśnej Krainy Górnego Śląska”. Projekt skierowany jest do restauratorów, organizacji tj. KGW i stowarzyszeń
z obszaru LGD oraz mieszkańców będących miłośnikami lokalnej kuchni. W ramach jego realizacji
przeprowadzono konkurs „Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska”, który trwał od 16 lutego do 22 kwietnia.
Uczestnicy zgłaszali przepisy lokalnej kuchni ze zdjęciami dań oraz eko porady, czyli wskazówki jak gotować i
planować posiłki, aby nie marnować żywności. Konkurs obejmował cztery kategorie: przystawka, danie główne,
deser oraz dania dla dzieci. Pięcioosobowe jury, składające się ze znawców śląskiej kuchni, lokalnych tradycji i
zwyczajów kulinarnych wybrało spośród 64 nadesłanych zgłoszeń 4 zwycięzców i 20 laureatów konkursu. 24 maja
br. w Kaletach podczas wręczenia nagród otrzymali oni dyplomy, kosze z lokalnymi produktami i kuchennymi
przyborami, a zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii dodatkowo otrzymali kutą statuetkę w kształcie
fartucha.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że decyzją jury zwycięzcami i laureatami konkursu „Smaki Leśnej Krainy
Górnego Śląska” zostali:

DANIE GŁÓWNE
L.P. Zgłaszający Gmina Nazwa potrawy
1 Restauracja Prosecco bistro Kalety Śląski łobiod
2 Katarzyna Pyka Herby Żur po ślonsku
3 Stowarzyszenie Rozwoju

Sołectwa Lisowice w Woj. Śl.
Pawonków Karminadle z ciapkapustą

4 Aneta Ćwik Koszęcin Żurek „złamany” śmietaną, czyli gdzie
kuchnia śląska przeplata się ze
świętokrzyską

5 Agnieszka Tkocz Wielowieś Bratkartofle, zecaj i kiszka
6 Klub Seniora Pawonków,

Barbara Bednarek-Mazur
Pawonków Zupa grzybowa

PRZYSTAWKA
L.P. Zgłaszający Gmina Nazwa potrawy
1 Koło Gospodyń Wiejskich w

Łebkach
Herby Pasztet z królika z przepisu babci Jasi

2 Teresa Chęcińska Herby Chleb na zakwasie
3 Ewa Jeż Kalety Roladki szpinakowe z łososiem
4 Monika Pudykiewicz Tworóg Kluski z odzysku
5 Regina Tkocz Rudziniec Sałatka jarzynowa
6 Beata Paruzel Koszęcin „HEKELE” - pasta śledziowa
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Herby Pasztet z królika z przepisu babci Jasi

2 Teresa Chęcińska Herby Chleb na zakwasie
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DESER
L.P. Zgłaszający Gmina Nazwa potrawy
1 Halina Mzyk Koszęcin Kołocz drożdżowy z serem i posypką
2 Urszula Ferdyn Miasteczko Śl. Tort naturalny
3 Renata Piosek Pawonków Szpajza cytrynowa
4 Małgorzata Miara Miasteczko Śl. Kreple
5 Restauracja Collina Zbrosławice Szpajza cytrynowa w czekoladowej kuli
6 Elżbieta Kamaszuk Miasteczko Śl. Ciasto na ekstra okazje

DANIE DLA DZIECI
L.P. Imię i nazwisko/ nazwa zgłaszającego Gmina Nazwa potrawy
1 Gospodarstwo Agroturystyczne

„RANCZO” Kornelia i Krystian Kiełbasa
Toszek Kurczak w rosole z warzywami

2 Jagoda Brodzik Herby Kwarantanki
3 Agnieszka Tkocz Wielowieś Ajerkuchy
4 Ewa Jeż Kalety Jabłka w jogurcie
5 Beata Paruzel Koszęcin Buchty z sosem jagodowym
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Żernicy Pilchowice Coś na ząb - kolorowe sznitki

Już wkrótce wykonanie 10 wybranych przepisów zostanie przedstawione w formie krótkich filmów
zamieszczonych na YouTube. Jesteśmy również w trakcie opracowywania broszury zawierającej przepisy
laureatów i eko porady. Powstałe w ramach projektu materiały i gadżety zostaną rozdysponowane m.in. wśród
mieszkańców, potencjalnych turystów i restauracji z terenu LGD w ramach akcji marketingowej promującej
lokalne tradycje kulinarne.

Tytuł 4: W drodze z „Leśną Krainą Górnego Śląska”

Podtytuł 1: Wyjazd studyjny Ekomuzea do Rumunii

W dniach 16- 21 maja br. w ramach projektu „Marka Turystyczna - Sieć Ekomuzea” odbył się wyjazd studyjny do
Rumunii. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskich partnerów projektu oraz osoby reprezentujące
poszczególne samorządy i gminy z ich obszaru działania. Uczestnicy spotkali się z Zarządem i pracownikami
dwóch rumuńskich grup: Asociatia GAL Tara Gugulanilor oraz Gal Tara Secaselor Alba – Sibiu oraz odwiedzili
miasta: Timisoara, Sybin, Turda. Miejsca te mają niesamowitą historię i są ważnymi ośrodkami
historyczno-przemysłowymi. Partnerskie grupy zaprezentowały dobre praktyki, m.in. „inteligentną wioskę” w
gminie Ciugud w okręgu Alba, w której inwestycje w infrastrukturę, turystykę, zieloną energię i projekty
kulturalne, stanowiły inspirację dla uczestników wizyty. Ponadto reprezentanci naszego obszaru odwiedzili fabrykę
automatów do sprzedaży zwrotnej z niestandardowymi rozwiązaniami w zakresie recycklingu- firmę ENVIPCO.
Spotkanie z przedstawicielami rumuńskich grup otworzyły nowe perspektywy rozwoju oraz możliwość współpracy
w przyszłości.
(+zdjęcie)

Podtytuł 2: Wizyta studyjna EkoMuzea na Pomorzu Zachodnim

DESER
L.P. Zgłaszający Gmina Nazwa potrawy
1 Halina Mzyk Koszęcin Kołocz drożdżowy z serem i posypką
2 Urszula Ferdyn Miasteczko Śl. Tort naturalny
3 Renata Piosek Pawonków Szpajza cytrynowa
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5 Restauracja Collina Zbrosławice Szpajza cytrynowa w czekoladowej kuli
6 Elżbieta Kamaszuk Miasteczko Śl. Ciasto na ekstra okazje

DANIE DLA DZIECI
L.P. Imię i nazwisko/ nazwa zgłaszającego Gmina Nazwa potrawy
1 Gospodarstwo Agroturystyczne

„RANCZO” Kornelia i Krystian Kiełbasa
Toszek Kurczak w rosole z warzywami

2 Jagoda Brodzik Herby Kwarantanki
3 Agnieszka Tkocz Wielowieś Ajerkuchy
4 Ewa Jeż Kalety Jabłka w jogurcie
5 Beata Paruzel Koszęcin Buchty z sosem jagodowym
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Żernicy Pilchowice Coś na ząb - kolorowe sznitki

Już wkrótce wykonanie 10 wybranych przepisów zostanie przedstawione w formie krótkich filmów
zamieszczonych na YouTube. Jesteśmy również w trakcie opracowywania broszury zawierającej przepisy
laureatów i eko porady. Powstałe w ramach projektu materiały i gadżety zostaną rozdysponowane m.in. wśród
mieszkańców, potencjalnych turystów i restauracji z terenu LGD w ramach akcji marketingowej promującej
lokalne tradycje kulinarne.

Tytuł 4: W drodze z „Leśną Krainą Górnego Śląska”

Podtytuł 1: Wyjazd studyjny Ekomuzea do Rumunii

W dniach 16- 21 maja br. w ramach projektu „Marka Turystyczna - Sieć Ekomuzea” odbył się wyjazd studyjny do
Rumunii. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskich partnerów projektu oraz osoby reprezentujące
poszczególne samorządy i gminy z ich obszaru działania. Uczestnicy spotkali się z Zarządem i pracownikami
dwóch rumuńskich grup: Asociatia GAL Tara Gugulanilor oraz Gal Tara Secaselor Alba – Sibiu oraz odwiedzili
miasta: Timisoara, Sybin, Turda. Miejsca te mają niesamowitą historię i są ważnymi ośrodkami
historyczno-przemysłowymi. Partnerskie grupy zaprezentowały dobre praktyki, m.in. „inteligentną wioskę” w
gminie Ciugud w okręgu Alba, w której inwestycje w infrastrukturę, turystykę, zieloną energię i projekty
kulturalne, stanowiły inspirację dla uczestników wizyty. Ponadto reprezentanci naszego obszaru odwiedzili fabrykę
automatów do sprzedaży zwrotnej z niestandardowymi rozwiązaniami w zakresie recycklingu- firmę ENVIPCO.
Spotkanie z przedstawicielami rumuńskich grup otworzyły nowe perspektywy rozwoju oraz możliwość współpracy
w przyszłości.
(+zdjęcie)

Podtytuł 2: Wizyta studyjna EkoMuzea na Pomorzu Zachodnim

Już wkrótce wykonanie 10 wybranych przepisów zostanie przedstawione w formie krótkich 
� lmów zamieszczonych na YouTube. Jesteśmy również w trakcie opracowywania broszury 
zawierającej przepisy laureatów i eko porady. Powstałe w ramach projektu materiały i gadże-
ty zostaną rozdysponowane m.in. wśród  mieszkańców, potencjalnych turystów i restauracji 
z terenu LGD w ramach akcji marketingowej promującej lokalne tradycje kulinarne. 


