
Powoli dobiega końca okres programowania 2016-2022, dlatego 
w pierwszym półroczu 2023 roku został do ogłoszenia tylko jeden na-
bór w zakresie tematycznym:
- P.3.2.2 Wspieranie aktywnego udziału społeczeństwa w procesie re-
alizacji LSR / 5 000,00 €.
W ramach tego poddziałania będą tworzone koncepcje Smart Village. 
Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” jest obecnie 
w trakcie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-
2027. Kolejne nabory będą przeprowadzane w ramach nowej LSR.

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

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” jest obecnie 
w trakcie realizacji projektu TRASA związanego ze znakowaniem 
szlaków rowerowych, jednak na tym nie kończy się wsparcie dla 
rozwoju turystyki rowerowej na naszym obszarze. Zaplanowali-
śmy kolejną operację związaną z tematyką rowerową. Tym razem 
złożyliśmy wniosek na realizację projektu współpracy pt. „POWE-
Rower”. Obejmuje on głównie takie działania jak:
- budowa 3 kompleksowo wyposażonych Miejsc Obsługi Rowerzy-
stów składających się z altany, wybrukowanego terenu, ławostołu, 
ławki, koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz stacji naprawczej;
- wizyta studyjna dla 16 osób u partnera Stowarzyszenie „Lider 
Pojezierza” w Zachodniopomorskiem, która będzie miała na celu 
analizę lokalnej infrastruktury turystycznej oraz wypracowanie koncepcji kierunków jej rozwoju, wskazanie atrakcyj-
nych z punktu widzenia turysty lokalizacji miejsc odpoczynku rowerzystów, wymianę dobrych praktyk i doświadczeń 
związanych z rozwojem turystyki rowerowej;
- wyjazd studyjny dla 20 osób na szlak VeloDunajec, który jest jednym z najnowszych szlaków rowerowych, ozna-
kowany w nowym standardzie oraz wyposażony w Miejsca Odpoczynku Rowerzystów, w celu pozyskania nowych 
doświadczeń oraz inspiracji do tworzenia innowacyjnych projektów związanych ze szlakami rowerowymi;
- wydanie mapy składanej, w której zostaną zamieszczone atrakcje turystyczne oraz zestaw dobrych praktyk rozwoju 
turystyki rowerowej oraz infrastruktury dla rowerzystów.

Nr 15 grudzień 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.

„POWERower”

24 listopada 2022 r. w Browarze Śląskim w Koszęcinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację między-
narodowego projektu współpracy pt. „Marka Turystyczna – Sieć Ekomuzea”. Podczas tego wydarzenia uczestnikom 
zaprezentowano krótki � lm pt. „Ekomuzea - przeżyjmy to jeszcze raz” przedstawiający historię prac nad projektem 
i chronologiczny kalendarz wydarzeń, wizyt studyjnych, szkoleń i warsztatów przeprowadzonych w trakcie jego re-
alizacji. Ekomuzea, to nie tylko aplikacja mobilna, zawierająca kwintesencję atrakcji regionów, ale doświadczenia, 
przeżycia, spotkania i poznawanie obszarów partnerów projektu. Podczas 
spotkania omówiono strategię rozwoju turystycznego na obszarze LGD. 
Pani Ewa Kruszyna pracująca jako przewodnik turystyczny w Zespole Pie-
śni i Tańca „Śląsk” pokazała jak odpowiednie podejście do zwiedzających 
i ciekawa historia są gwarancją sukcesu. Na koniec na przykładzie Browa-
ru Śląskiego w Koszęcinie omówiono generator ruchu turystycznego. Za-
praszamy do zobaczenia � lmiku na naszym kanale na YouTube. 
Życzymy pozytywnego odbioru!

Kuchnia śląska została doceniona nie tylko w naszym regionie, ale też w całym kraju i za granicą. Warto pielęgno-
wać nasze dziedzictwo kulinarne i przekazywać wiedzę na ten temat kolejnym pokoleniom. W tym celu zrealizo-
waliśmy operację pt. „Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska”. W ramach konkursu wyłoniono najlepsze przepisy na 
wyjątkowe dania regionalne w czterech kategoriach: przystawka, danie główne, deser oraz dania dla dzieci. Zo-

stały one przedstawione w publikacji „Smaki 
Leśnej Krainy Górnego Śląska”, a  wykonanie 
10 nagrodzonych przepisów utrwalono na 
� lmikach dostępnych na naszym kanale na 
YouTube. 
Zapraszamy do przeglądania przepisów, oglą-
dania nagrań i wspólnego gotowania!

Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli podsumowanie Projektu 
Współpracy „Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzea”

„Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska” - czytaj 
przepisy, oglądaj filmiki i gotuj z nami!

Ostatni nabór w tym okresie programowania



26 sierpnia 2022 r. na Posiedzeniu Kapituły Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim przyzna-
no nowo zgłoszonym produktom/usługom z  obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica” odznaczenia „Marki Lokalnej”. W tym okresie 
wpłynęło do naszych LGD-ów łącznie 41 zgłoszeń. Jury oceniało je w czterech kategoriach: 
Produkt spożywczy, Sztuka/rękodzieło, Produkt użytkowy/rzemiosło, Produkt turystyczny/
rekreacyjny. Wybrane zgłoszenia z terenu naszego LGD zostały przedstawione poniżej.

Jarmark Marki Lokalnej

Podsumowanie naborów 03/2022 i 04/2022 
w ramach PROW na lata 2014-2020

„Marka Lokalna edycja 2022”

Na początku lipca 2022 r. podczas Święta Śląska w zespole pałacowo-parkowym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” od-
był się Jarmark Marki Lokalnej. Nieopodal głównej sceny i zaplecza gastronomicznego powstało niemal miastecz-
ko twórców nagrodzonych tytułem „Marka Lokalna”. Dwa rzędy namiotów wystawowych z naszego terenu, a także 
z  obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Brynica to nie gra-
nica” oraz LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Rzemieślnicy 
i  artyści mieli niebywałą okazję zaprezentowania i  sprzeda-
ży swoich wyrobów: biżuterii, obrazów, galanterii skórzanej 
i tekstylnej, produktów z drewna i szkła, itp. Na uczestników 
wydarzenia czekały też inne atrakcje jak np. pokaz kowalstwa, 
możliwość tworzenia dzieł z papieru i  szkła, Festiwal Baniek 
Mydlanych, malowanie buziek, pokaz � nalisty konkursu Ma-
sterChef, stoiska z projektu EkoMuzea, stoisko � rmy O� -Road 
z  quadami. Dziękujemy organizatorom, wystawcom i  Wam 
drodzy goście! Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję do 
ponownego spotkania z Wami na kolejnym wydarzeniu.

27 września 2022 r. w Restauracji pod Pałacem w Koszę-
cinie miało miejsce uroczyste spotkanie, podczas które-
go zostały wręczone certy� katy „Marki Lokalnej” w edycji 
2022. Reprezentanci Zarządu Stowarzyszenia LGD „Leśna 
Kraina Górnego Śląska” wraz z  Przedstawicielem Komi-
sji Konkursowej wręczyli wyróżnionym certy� katy oraz 
drobne upominki życząc dalszego rozwoju i  nieustan-
nych sukcesów. W  tym kameralnym wydarzeniu, wyjąt-
kowy był fakt, że każdy laureat opowiedział kilka słów 
o  swoim talencie, swojej działalności czy � rmie. W  ten 
sposób zebrani mieli okazję by się lepiej poznać, wzajem-
nie zainspirować i nawiązać współpracę.

W dniach od 3 do 16 listopada 2022 r. Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” przeprowadziło 2 nabory 
wniosków. W związku z naborem z  tzw. „dużych projektów” (04/2022) przeprowadzono jedno spotkanie informacyj-
no-szkoleniowe w MOK w Miasteczku Śląskim. Natomiast dla naboru 03/2022 zorganizowano 3 spotkania informa-
cyjno-szkoleniowe, które odbyły się w Świetlicy Społeczno-Kulturalnej w Pawonkowie, MOK w Miasteczku Śląskim 
i Urzędzie Gminy Rudziniec. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

04/2022- P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej
Termin składania wniosków: 03-16.11.2022 r.
Alokacja 34 154,28 EUR / 136 617,12 PLN
Liczba złożonych wniosków 4, liczba wybranych w limicie 2.

03/2022- P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej
Termin składania wniosków: 03-16.11.2022 r.
Alokacja 307 056,87 EUR / 1 228 227,48 PLN
Liczba złożonych wniosków 34 (2 wycofano), 
na dzień zamknięcia biuletynu nie zakończono etapu oceny wniosków.

STRONA 2 
 

Tytuł 3: „Marka Lokalna edycja 2022” 

26 sierpnia 2022 r. na Posiedzeniu Kapituły Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim przyznano nowo zgłoszonym 
produktom/usługom z obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica” 
odznaczenia „Marki Lokalnej”. W tym okresie wpłynęło do naszych LGD-ów łącznie 41 zgłoszeń. Jury oceniało je 
w czterech kategoriach: Produkt spożywczy, Sztuka/rękodzieło, Produkt użytkowy/rzemiosło, Produkt 
turystyczny/rekreacyjny. Wybrane zgłoszenia z terenu naszego LGD zostały przedstawione poniżej. 
(+ logo Marki Lokalnej z boku) 

Kategoria: PRODUKT SPOŻYWCZY 
L.P. Imię i nazwisko/Nazwa Produkt Gmina 
1. "NUDLE ŚLĄSKIE" Wytwórnia 

Makaronów Stefan Friedek 
Nudle Śląskie Tworóg 

2. Beata Pawełka Kiełbasa wieprzowa prosto od rolnika 
z Gwoździan 

Pawonków 

3. Tomasz Bonk Browar Śląsk Koszęcin Koszęcin 
4. Restauracja Leśna Perła Pieczeń z daniela Rudziniec 
5. Restauracja Leśna Perła Rolada z daniela Rudziniec 
6. Restauracja Leśna Perła Żurek na maślance Rudziniec 

Kategoria: SZTUKA/RĘKODZIEŁO 
L.P. Imię i nazwisko/Nazwa Produkt Gmina 
1. PUSZATEK Magdalena Wolnik Chusty wykonane ręcznie na szydełku Kalety 
2. PUSZATEK Magdalena Wolnik Koce ręcznie zaplatane Kalety 
3. PUSZATEK Magdalena Wolnik Torby wykonane ręcznie na szydełku ze 

sznurka 
Kalety 

4. Maja Biwo Biżuteria TOLLINI Pyskowice 
5. Tomasz Wójtowicz Rzeźba w drewnie Miasteczko Śląskie 
6. Ewa Kruszyna Korona Rozbarska Koszęcin 
7. Pracownia Mała Sztuka Marcelina 

Myrcik-Wachowska 
Ręcznie malowane plastry drewna Koszęcin 

8. Sylwia Pietrek Warsztaty na wynos Koszęcin 
9. Urszula Kempa Kwiaty z bibuły Krupski Młyn 
10. Moje Art.-Deco Sylwia Bless Torebki wykonane na szydełku, 

podkładki 
Pyskowice 

11. Pracownia Ceramiki Artystycznej 
AMFORA II Adrian Kalus 

Mak ceramiczny Kalety 

Kategoria: PRODUKT UŻYTKOWY/RZEMIOSŁO 
L.P. Imię i nazwisko/Nazwa Produkt Gmina 
1. STOLLDREW Damian Świerc Drewniane donice ogrodowe Kalety 
2. Świeczkowy Zawrót Głowy Sp. z o.o. Zapachowa świeca sojowo pszczela Kalety 
3. Świeczkowy Zawrót Głowy Sp. z o.o. Woski zapachowe Kalety 
4. Świeczkowy Zawrót Głowy Sp. z o.o. Naturalny wosk zapachowy z suszem 

konopnym 
Kalety 

Kategoria: PRODUKT TURYSTYCZNY/REKREACYJNY 
L.P. Imię i nazwisko/Nazwa Produkt Gmina 
1. Apartamenty Toszeckie Krzysztof 

Radzimski 
Apartamenty Toszeckie Toszek 

2. BOMAR Marcin Bonk Kręgielnia pod Pałacem Koszęcin 
3. Holistyczne Stowarzyszenie Frymark Piknik na ŁĄCZce Krupski Młyn 


