
Szanowni Państwo
okres wakacji dobiegł już końca. Przed 
nami jesienne miesiące, które choć pod 
względem pogody nie często nas roz-
pieszczają, to jednak jest to czas kiedy 
sporo działań rusza ponownie po letniej 
przerwie. Zaczyna się zatem nowy etap 
rozmaitych przedsięwzięć. Oby w takim – 
znanym nam kształcie – trwał on jak naj-
dłużej, a trwająca pandemia nie pokrzy-
żowała nam wszystkim zaplanowanych 
działań…  

W naszym Stowarzyszeniu także 
okres wakacyjny obfi tował w sporo ini-
cjatyw. Końcem czerwca zajęciami dla 
dzieci rozpoczęliśmy kolejny cykl Aka-
demii Ziemi Pszczyńskiej. Po drodze za-
witaliśmy z Festiwalem POLEKU slow 
life po naszymu ponownie do Skanse-
nu Zagrody Wsi Pszczyńskiej, a następ-
nie 1 września podsumowaliśmy pro-
jekt Akademii bardzo ciekawą prelekcją 
pani Anny Marii Wesołowskiej.

Koniec roku także zapowiada się pra-
cowicie. W związku ze zwiększeniem na-
szego budżetu, w ramach przesunięć kwot 
między fi larami Wspólnej Polityki Rolnej, 
planujemy bowiem ogłoszenie kolejnych 
naborów wniosków.

Zapraszamy zatem do lektury kolej-
nego numeru naszego Biuletynu Informa-
cyjnego.

Za sprawą podjętej przez nasze Sto-
warzyszenie w ostatnim czasie współpra-
cy z panią Anną Marią Wesołowską – sędzią 
w stanie spoczynku, osobowością tele-
wizyjną, propagatorką edukacji prawnej 
wśród młodzieży - chcielibyśmy na łamach 
naszego biuletynu przybliżyć Państwu 
fragment książki Pani Anny pt.: „Bezpie-
czeństwo młodzieży”. Jak zaznacza autor-
ka: „Publikacja powstała z potrzeby serca 
i niezgody na to, by coraz więcej młodych 
ludzi stawało przed sądem w charakterze 
osób oskarżonych”.

Zachęcamy zatem do przeczytania 
i uświadamiania naszych najmłodszych 
mieszkańców. Niech będzie to przyczy-
nek do dyskusji z młodzieżą w naszych 
domach i szkołach. 

§  Co to jest rozbój?  §
Przysłowiowy Janek Kowalski 

został oskarżony o to, że „używając 
przemocy poprzez wykręcenie ręki, 
zabrał w celu przywłaszczenia �la-
master i 2 złote” (art. 280 § 1 kk) 
albo „grożąc pokrzywdzonemu scy-
zorykiem, zrabował telefon komór-
kowy” (art. 280 § 2 kk) – to przykłady 
rozboju.

Tego typu akty oskarżenia trafi ają 
coraz częściej do sądu, a w życiu takie sy-
tuacje zdarzają się nagminnie.

Prokurator wnosi o wymierzenie 
17-letniemu uczniowi kary kilku lat pozba-

wienia wolności. Obrońca prosi o łagodne 
potraktowanie, obarczając winą młody 
wiek i niedojrzałość sprawcy. 

Siedzący na ławie oskarżonych na-
stolatek, przebywający od kilku miesięcy 
w areszcie śledczym, błaga: „Będę chodził 
do kościoła, będę się uczył, słuchał rodzi-
ców, tylko wypuśćcie mnie z więzienia. Ja 
nie wiedziałem, że za taki czyn grozi kara; 
młodzież tak postępuje, mnie też kiedyś 
zabrano plecak i nic się nie działo”.

Art. 280 Kodeksu karnego stwierdza 
jednak:

§ 1. Kto kradnie, używając przemo-
cy wobec osoby lub grożąc natychmia-
stowym jej użyciem albo doprowadzając 
człowieka do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności, podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12.

Określenie „kto kradnie, używając 
przemocy wobec osoby” oznacza zacho-
wania zmierzające do sparaliżowania woli 
ofi ary, polegające przykładowo na szarpa-
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niu, uderzeniu, kopaniu, a więc takie, któ-
re powodują nawet nieznaczne narusze-
nie nietykalności cielesnej, jak np. siniaki. 
Oczywiście, działania te muszą mieć na 
celu zabór mienia. 

Przestępstwo rozboju może przyj-
mować również postać „groźby natych-
miastowego użycia przemocy”. Sprawca 
w takim wypadku nie musi nawet dotknąć 
ofi ary, ale jego zachowanie powoduje, że 
staje się ona bezwolnym narzędziem, np. 
wyrośnięty siedemnastolatek żąda pie-
niędzy od młodszego kolegi o drobnej po-
sturze, wymachując pięściami przed jego 
nosem.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługu-
je się bronią palną, nożem lub innym po-
dobnie niebezpiecznym przedmiotem lub 
środkiem obezwładniającym albo działa 
w inny sposób bezpośrednio zagrażają-
cy życiu lub wspólnie z inną osobą, która 
posługuje się taką bronią, przedmiotem, 
środkiem lub sposobem, podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 3. (Górna granica zagrożenia wynosi 
15 lat).

Oznacza to, że jeżeli sprawca, grożąc 
np. scyzorykiem, żąda od pokrzywdzone-
go choćby złotówki, grożą mu za to co naj-
mniej 3 lata pozbawienia wolności.

(…) Młodzież musi zrozumieć, że 
życie nie jest grą komputerową ani �il-
mem. Po drugiej stronie przestępcze-
go zachowania stoi zawsze osoba po-
krzywdzona i odpowiedzialność, którą 
trzeba za swój czyn ponieść”.

Anna Maria Wesołowska, Poradnik praw-
ny „Bezpieczeństwo młodzieży” wyd. Poltext, 
Warszawa 2014.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Za nami IV edycja Festiwalu POLEKU  
slow life po naszymu…

4 lipca już po raz czwarty spotka-
liśmy się aby wspólnie celebrować nie-
dzielne popołudnie w urokliwych zakąt-
kach Skansenu w Pszczynie. Wydarzenie 
POLEKU slow life po naszymu, odbyło 
się w pięknych okolicznościach przyrody 
i pogody, która dopisała nam w to nie-
dzielne popołudnie.

W dniu 16 lipca zakończyła się warsz-
tatowa część zajęć w ramach wakacyjnej 
edycji Akademii Ziemi Pszczyńskiej. Pra-
wie 50-ciu Adeptów w ciągu 3 tygodniu 
zgłębiało tajniki pięciu dziedzin i dyscy-
plin. W tegorocznej Akademii odbyły się 
zajęcia chemiczno-fizyczne, dietetyczne, 
przedsiębiorczość, psychologia i logiczne 
łamigłówki i zagadki.

Oprócz udziału w różnorodnych za-
jęciach, bardzo nam zależało, aby dzieci 
i młodzież rozwijały także swoje społecz-
ne kompetencje – tak ważne w czasach 
różnego rodzaju izolacji i barier, powodo-
wanych chociażby pandemią. Wierzymy 
zatem, że pewne umiejętności czy posta-
wy, poznane podczas zajęć, w jakiś spo-
sób zakiełkują i staną się przyczynkiem 
do dalszego rozwoju i nabywania nowych 
umiejętności i kompetencji naszych mło-
dych mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom projektu oraz naszym pro-
wadzącym: Aleksandrze Hałas, Monice 
Kołosowskiej, Dorocie Janas wraz z zespo-
łem, Tomaszowi Ingramowi, Cezaremu  
Filipiukowi oraz Mirosławowi Kozikowi – 
za pełne zaangażowanie w projekt i przed-

Kolejni Absolwenci ukończyli  
Akademię Ziemi Pszczyńskiej… 

Wydarzenie nie odbyłoby się bez 
jego uczestników – których z roku na rok 
przybywa. W tegorocznej imprezie na 
przestrzeni całego dnia skansen odwie-
dziło ok 1500 osób!

Na terenie całego obiektu, na od-
wiedzających czekało 11 stoisk anima-
cyjno-warsztatowych z ofertą ponad 
300 miejsc warsztatowych. Animacje 

dedykowane były całym rodzinom, je-
steśmy zatem zadowoleni, że tak wiele  
z nich zdecydowało się spędzić z nami 
ten dzień w rytmie SLOW. 

Podczas POLEKU niezmiennie ce-
lebrujemy wspólny posiłek, który w tym 
roku jako lunch, w postaci napoju smo-
othie i deseru jogurtowego, cieszył pod-
niebienia uczestników.

Po części warsztatowej przyszła 
pora na muzykę. W tegorocznym festi-
walu swoją twórczość zaprezentowały 
nam następujące zespoły – Holly Blue 
z Mysłowic, WEROENA z Oświęcimia,  
a także zespół PLESSOUND z Pszczyny. 
Zespoły gatunkowo zróżnicowane, jed-
nak tworzące spójną atmosferę, tak 

świetnie wpisującą się w klimat miejsca 
i wydarzenia.

Co roku podczas festiwalu, wszyscy 
– nie tylko mali odkrywcy - mogą zamie-
nić się w „poszukiwaczy skarbu”, biorąc 
udział w grze terenowej, poznając tym 
samym obiekt i nasze Stowarzyszenie. 
Nie inaczej było i tym razem. 

Cieszymy się, że po roku przerwy 
– związanej z pandemią, mogliśmy po-
nownie spotkać się podczas naszego 
festiwalu. Mamy nadzieję, że przyszło-
roczna edycja będzie równie udana! 

Już teraz serdecznie Państwa za-
praszamy na V Edycję POLEKU slow life 
po naszymu, która została zaplanowana 
na dzień 10 lipca 2022 r.

stawienie naszym Adeptom w ciekawy 
sposób prowadzonych przez siebie dyscy-
plin.

Dziękujemy także naszym partne-
rom projektu – Dyrekcji i pracownikom 
Centrum Kultury i Promocji ARTeria  
w Ornontowicach, Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Bojszowach, I Liceum 
Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego 
w Pszczynie – za udostępnienie nam po-
mieszczeń na potrzeby przeprowadzenia 
zajęć.

Cały projekt, podsumowaliśmy  
w dn. 1 września na auli I LO w Pszczynie. 
Spotkanie odbyło się z udziałem gościa 
specjalnego – sędzi w stanie spoczynku – 
Anny Marii Wesołowskiej, która wygłosiła 
prelekcję nt.: „Roli szkoły i rodziny w bu-
dowaniu bezpiecznego otoczenia dzieci 

i młodzieży w świetle współczesnych za-
grożeń”. 

Ogrom wiedzy, niebywała charyzma 
oraz chęć edukowania społeczeństwa  
w zakresie wiedzy prawnej, to z pew-
nością kluczowe cechy naszego gościa, 
które sprawiały, że uczestnicy spotkania 
z zapartym tchem przysłuchiwali się pre-
lekcji. 

O tym, jak ważna jest edukacja 
prawna, z pewnością nie musimy prze-
konywać. Znana zasada, wywodząca się  
z prawa rzymskiego – Ignorantia iuris 
nocet (łac. nieznajomość prawa szko-
dzi), dowodzi temu, jak ważne jest po-
znanie tych zagadnień. Pani Anna Maria 
za swoją misję przyjęła edukację dzieci 
i młodzieży. Przeprowadziła setki spo-
tkań, spotkała się z tysiącami uczestni-
ków w całym kraju. Popularyzuje tzw. 
kąciki prawne w szkołach – miejsca, gdzie 
umieszczane są informacje, przepisy, re-
gulacje, a także spostrzeżenia i problemy, 
które dotyczą dnia codziennego szkoły. 
Tego rodzaju miejsca potrafią unaocznić 
wiele aspektów prawnych w przełożeniu 
na życie dzieci i młodzieży. Przez to nie 
tylko popularyzują te treści ale i przede 
wszystkim spełniają funkcje prewencyjne 
- zapobiegając szerzeniu się przestępczo-
ści wśród osób nieletnich. Warto zatem 
pomyśleć o takim rozwiązaniu w naszych 
placówkach. 
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W trakcie wykładu Sędzia Anna  
Maria Wesołowska poprzez przytacza-
ne sytuacje, z którymi zetknęła się pod-
czas swojej całej kariery zawodowej oraz  
w trakcie spotkań z młodzieżą, starała 
się uświadomić uczestnikom spotkania 
jak istotna jest świadomość i znajomość 
prawa. Podkreślała, że należy je wdrażać 
już od najmłodszych lat. Jak mówiła Sę-
dzia, która jest również matką i babcią, 
wymierzenie kary więzienia człowiekowi, 
który ledwo stał się pełnoletni, jest trud-
nym przeżyciem. Dlatego tak ważne jest, 
by pokazać, gdzie są granice, których 
przekraczać nie wolno, bo można trafić 
na wiele lat do więzienia. Dzieci muszą 
ją poznać możliwie jak najprędzej. W dzi-
siejszych czasach granica między dobrem 
a złem, wygłupem a przestępstwem, czy 
też żartem a wykroczeniem kompletnie 
się pozacierała. Małe dzieci jeszcze do-
strzegają, co dobre a co złe, ale im czło-
wiek starszy ty większy miewa z tym 
problem. Sędzia Anna Maria Wesołowska 
opowiadając o „chłopcu z różą” pokazała 
zebranym jak łatwo, nie mając tej wiedzy, 
dziecko może zostać przestępcą. Sędzia 
mówiła też o dziecięcych marzeniach... 
Dzieci marzą o tym, żeby rodzice się nie 
kłócili, nie bluźnili. Jak widać dorośli nie 
raz nie zdają sobie sprawy, że marzenia 
ich dzieci nie dotyczą tylko dóbr material-
nych, ale przede wszystkim są związane 
z codziennymi relacjami w rodzinie, at-
mosferą panującą w domu. W swojej wy-
powiedzi podkreślała, jak wielką krzywdą 
dla dziecka jest rozpad rodziny. O tym, że 
dobro dziecka leży Pani Sędzi głęboko na 
sercu świadczyły też słowa, by traktować 
dziecięce problemy z należytą uwagą, by 
ich nie bagatelizować. Dzieci są mądre –

mówiła – trzeba im tłumaczyć, zamiast 
stosować kary cielesne, tłumacząc się „że 
to dla bezpieczeństwa dziecka”. Należy 
od dzieci wymagać, ucząc je, że dbałość 
o dom jest także ich obowiązkiem. Jest 
to zresztą ujęte w Kodeksie rodzinnym  
i opiekuńczym – dodała Pani Sędzia. Sę-
dzia zwracała też uwagę na znaczenie 
autorytetów w życiu dziecka. Jak poka-
zują zakrojone na szeroką skalę badania, 
dziecko znajduje oparcie przede wszyst-
kim w rodzicach. W momencie rozpa-
du rodziny traci ono zaufanie w głównej 
mierze do ojca, ale także do matki. Kie-
dyś dużą rolę odgrywała w takich sytu-
acjach religia, potem babcia. Dziś auto-
rytetem stają się youtuberzy. Dlatego 
też Pani Anna Maria Wesołowska spoty-
ka się również z nimi, by uświadomić im 
ich ogromny wpływ na dzieci i młodzież. 
Sędzia podkreślała również, jak waż-
ne jest utrzymywanie relacji z rodziną, 
z dziadkami, jak cenną rzeczą są domy 
wielopokoleniowe. Pani Anna Maria  
Wesołowska podkreślała również ko-
nieczność współpracy rodziców ze szko-
łą w procesie wychowania dzieci. Przy-
pomniała, że obowiązkiem rodzica jest 
między innymi edukowanie się, by jak 
najlepiej sprostać obowiązkom rodzica. 
Ważne jest, by rodzice pamiętali, że nie 
wychowują dziecka dla siebie, lecz dla 
niego samego i dla społeczeństwa. 

Podczas tego spotkania Pani Sędzia 
poruszyła wiele ważnych kwestii, rzuca-
jąc nowe światło na otaczającą rzeczywi-
stość, co zapewne zmieniło spojrzenie na 
wiele spraw u niejednego uczestnika spo-
tkania, zachęcając do refleksji.

Kolejne spotkanie, podczas podsu-
mowania projektu, odbyło się z uczest-

nikami tegorocznej Akademii. Aulę LO 
wypełniło ponad 40- tu naszych Adep-
tów, którzy na spotkanie przybyli wraz 
ze swoimi rodzicami. W tym miejscu po-
dziękowaliśmy im za udział w projekcie – 
wręczając upominki i podsumowując te-
goroczną Akademię. Niestety z przyczyn 
obiektywnych, nasi młodzi słuchacze nie 
mogli wziąć udziału w panelu p. Anny  
Marii Wesołowskiej, mogli natomiast 
uczestniczyć w panelu z panią Klaudią 
Seidel – trenerem i doradcą zawodo-
wym Akademickiego Biura Karier AWF  
w Katowicach. Spotkanie pt.: „Szczęście 
czy fart? Kto jest reżyserem Twojego ży-
cia?” bardzo przypadło do gustu naszym 
Adeptom. Była to ostatnia okazja w ra-
mach tegorocznej edycji Akademii, do 
zdobycia wiedzy, nowych umiejętności,  
a także spotkania z pozostałymi uczestni-
kami Akademii.

Naszym założeniem jest, aby Aka-
demia Ziemi Pszczyńskiej była projek-
tem, który pozwala jego uczestnikom 
rozwijać nowe pasje, zdobywać szereg 
przydatnych umiejętności i praktyczną 
wiedzę. Aby było to miejsce spotkań, roz-
mów, wzajemnej wymiany doświadczeń. 
Mamy nadzieję, że tak właśnie postrze-
gają Akademię nasi Adepci.

Benjamin Franklin powiedział: „Po-
wiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to 
może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to 
się nauczę.” Wszystkim naszym Adeptom 
życzymy tego ,aby świat mogli poznawać 
właśnie na podstawie swojego zaangażo-
wania.

Nabory za nami…
16 lutego zakończyliśmy nabory 

wniosków w ramach Przedsięwzięcia 
4 (P4) – Infrastruktura aktywnego wy-
poczynku – turystyka, rekreacja oraz 
Przedsięwzięcia nr 5 (P5) – Oferta aktyw-
nego wypoczynku – rozwój działalności 
gospodarczej.

W ramach naboru na P4 – łącznie do 
LGD wpłynęło 12 wniosków na kwotę –  

1 999 574,00 zł, z kolei w ramach P5 

– 1 wniosek na kwotę 200 000,00 zł.

W najbliższym czasie LGD zaplano-
wało nabór wniosków w ramach działania 
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność”.

Nabory w zakresach otwarcia i roz-
woju działalności gospodarczej LGD pla-
nuje ogłosić w grudniu br. Oba nabory 
zaplanowano w ramach przedsięwzię-
cia nr 1 – Przedsiębiorcza Ziemia Psz-
czyńska Działalności gospodarcze różne.  
W ramach otwarcia działalności gospodar-

czej, LGD przewidziało zwiększenie kwoty 
dofinansowania z 50 tyś zł. na 70 tyś zł. 

Obecnie czekamy na ostateczną ak-
ceptację zmian związanych z przesunię-
ciami budżetowymi, o jakie Ministerstwo 
Rozwoju Rolnictwa i Wsi zawnioskowało 
do Komisji Europejskiej. Po otrzymaniu 
zgody, Urzędy Marszałkowskie będą mo-
gły podpisać stosowne aneksy do umów 
ramowych z Lokalnymi Grupami Działania 
– w tym także z naszą grupą.

Planowane nabory wniosków
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W czerwcu br. nasze Stowarzyszenie 
podpisało z Urzędem Marszałkowskim  
w Katowicach kolejną umowę o dofi-
nansowanie na realizację projektu gran-
towego pn. Dziedzictwo lokalne Ziemi 
Pszczyńskiej – niematerialne. Dofinanso-
wanie opiewa na kwotę niespełna 180 tys 
zł., co pozwoli na realizację 10 grantów 
organizacjom działającym na naszym ob-
szarze.

Wśród grantobiorców znalazły się 
następujące podmioty:
• Kółko Rolnicze Brzeźce
• Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu
• Stowarzyszenie „Aniołąki”
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi  

Bieruńskiej „Porąbek” w Bieruniu
• Joanna Pławecka
• Stowarzyszenie „Dobro bez granic”
• Rafał Czysz
• Towarzystwo Miłośników Łąki
• Miejska Biblioteka Publiczna w Orzesze
• Miasto Orzesze

Nasi grantobiorcy zrealizują projek-
ty dot.: wydania publikacji, broszur pro-
mocyjnych i albumów fotograficznych, 
organizacji warsztatów wokalnych, na-

grania płyty z muzyką orkiestrową, di-
gitalizacji zasobów Izby Tradycji w Łące 
wraz z uszyciem  tradycyjnego stroju 
Świętego Mikołaja. Wszystkie te projek-
ty, przyczynią się do zachowania lokal-
nego dziedzictwa, promując tym samym 
wyróżniki naszego obszaru.

W tym roku nasi grantobiorcy, zre-
alizowali także szereg inicjatyw w ramach 
poprzedniego projektu grantowego – 
Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego. 
W związku z pandemią, wiele z wydarzeń 
przeniesiono właśnie na ten rok, stąd też  
na naszym terenie odbyły się ciekawe 
działania, w tym m.in.: 
• Promocja lokalnych produktów Ziemi 

Pszczyńskiej, 
• Biesiady i spotkania integracyjne dla 

mieszkańców,
• Nowe wydawnictwa muzyczne.

Przełom sierpnia i września to czas, 
kiedy rolnicy dziękują za zebrane plony.  
W każdym sołectwie, gminie czy regionie 
organizowane są Dożynki, podczas któ-
rych mają miejsce barwne korowody, przy-
gotowuje się wspaniałe zbożowe ozdoby 
czy przeróżne wystawy. Wszystko po to, 
aby przedstawić wielki trud pracy na roli, 
podkreślić wagę tej pracy dla całej spo-
łeczności i przede wszystkim podziękować 
za zebrane plony. Nie inaczej było i w tym 
roku. Nasze Stowarzyszenie otrzymało 
zaproszenie do udziału w dwóch regio-
nalnych wydarzeniach, tj. XXI Dożynkach 
Wojewódzkich w Jeleśni k. Żywca, a także 
Ogólnopolskich Dożynkach w Częstocho-
wie i towarzyszącej dożynkom jasnogór-
skim XXX Krajowej Wystawie Rolniczej.  

W połowie sierpnia nasze Stowa-
rzyszenie odwiedziła ekipa telewizyjna 
TV Silesia, która realizowała nagrania do 
programu „Nowe na wsi”.

Program ten ukazuje zmiany za-
chodzące na śląskiej wsi, za sprawą 
środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. W odcinku 
prezentującym naszą grupę, znalazły się 
przykłady projektów kilku Beneficjen-
tów oraz grantobiorców, a także projekt 
dot. organizacji Festiwalu POLEKU slow 
life po naszymu. Odcinek przedstawia 
projekty zarówno społeczne, własne 
LGD, jak i przedsiębiorcze, pokazując 
tym samym szeroką skalę oddziaływa-
nia programu LEADER. Z programem 
można zapoznać się poprzez naszą stro-
nę internetową, lub stronę TV Silesia.

Z GRANTowego podwórka…

LGD „Ziemia Pszczyńska” na ciekawych 
wydarzeniach w regionie…

W trakcie wydarzeń, promowaliśmy 
zarówno ideę LEADERa – programu który 
w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia ist-
nienia w Unii Europejskiej, jak i atrakcje na-
szego obszaru. Wspólnie z innymi LGDami 
zaakcentowaliśmy także jubileusz 15-lecia 
istnienia Lokalnych Grup Działania w wo-
jewództwie śląskim.

Przedstawiciele naszego Stowarzy-
szenia mieli także okazję uczestniczyć  
w XX Gminnym Konkursie Potraw Regio-
nalnych „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”  
w Woli. Była to okazja do podziwiania 
kunsztu Pań z Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Miedźna, które przygotowały swo-
je potrawy w temacie kapuściano-ziem-
niaczanym. Smakowite dania w pięknej 
jesiennej oprawie cieszyły nie tylko oko ale 
przede wszystkim podniebienia uczestni-
ków spotkania. W wydarzeniu udział wzię-
ły: Prezes LGD – Renata Dyrda, Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej – Bernadeta 
Sojka – Jany oraz Łucja Krutak – członkini 
Rady LGD – gospodyni spotkania.

Warto również dodać, iż LGD  
w związku z planowanym zwiększeniem 
budżetu LEADER, zaplanowało jeszcze 
jeden nabór na realizację grantów. Pro-
jekt grantowy, w ramach przedsięwzię-
cia nr 7 – społeczność siłą rozwoju – inte-
gracja społeczna, został zaplanowany do 
ogłoszenia na II półrocze 2022 roku. Za-
interesowane podmioty, zachęcamy do 
śledzenia informacji w tym temacie.
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Wizyta 
Telewizji Silesia 
na naszym obszarze
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Dożynki Jasnogórskie, 
archiwum LGD

Dożynki Jasnogórskie, 
archiwum LGD 
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