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R ozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność ma na celu wykształcenie 
w społecznościach i lokalnych samorządach umiejętność porozumiewania 
się, wyrażenia swoich opinii, ale także współodpowiedzialności za swój 
własny rozwój. 

To właśnie społeczność lokalna przejęła stery i tworząc partnerstwo lokalne 
powołała do życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, 
jednocześnie przyczyniając się do powstania już dwóch dokumentów strategicznych 
o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 oraz Lokalna Strategia 
Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Obszaru LGD „Cieszyńskiej Krainy” na lata 
2016-2023.  Główne założenia obu dokumentów koncentrują się wokół zmniejszenia 
poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwiększenia potencjału gospodarczego 
oraz aktywności społecznej i zawodowej na obszarze „Cieszyńskiej Krainy”. Aktualna 
Strategia obejmuje obszar dwunastu gmin, który jest spójny terytorialnie, łączą go 
tradycje przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz chęć współpracy społeczności 
lokalnej dla jego rozwoju. Na uwagę zasługuje fakt, iż w procesie budowania strategii 
nastąpiła pełna integracja i zrozumienie problemów nękających 
poszczególne gminy, mimo ich zróżnicowania. Po licznych 
konsultacjach, zrealizowanych szkole niach, przeprowadzonych 
ankietach powstał dokument, który stanowi wypracowany 
kompromis w zakresie rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania .
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BUDOWANIE PARTNERSTWA 
– LATA 2007-2015

Z inicjatywą utworzenia LGD wyszli przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych  (w szczególności  Strumienia, Skoczowa oraz 
Brennej), którzy na przełomie 2007/2008 r., zorganizowali pierwsze 
spotkania informacyjne dla przedstawicieli społeczności lokalnych, po-
święcone utworzeniu partnerstwa na obszarze gmin wiejskich powiatu 
cieszyńskiego. 

Po rozważeniu alternatywnych wariantów potencjalnego kształtu 
LGD na kilku wewnętrznych spotkaniach w styczniu 2008  r., poprzez 
podpisanie listu intencyjnego ostatecznie zdecydowano o podjęciu 
próby utworzenia partnerstwa na obszarze 8 gmin: Brennej, Chybia, 
Dębowca, Goleszowa, Hażlacha, Skoczowa, Strumienia i Zebrzydowic. 
W skład LGD nie weszły 4 gminy powiatu: Istebna, Ustroń, Wisła oraz 
Cieszyn. 

Po pierwszych spotkaniach informacyjnych wyłoniła się kilkudzie-
sięcioosobowa grupa osób, reprezentujących różne środowiska spo-
łeczno-gospodarcze, zainteresowanych udziałem w dalszych pracach 
na rzecz powołania LGD. Osoby te wzięły udział w szkoleniu nt. zasad 
budowania partnerstwa w formie LGD oraz metodologii opracowywa-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, na którym zaprezen-
towano główne wymogi i założenia dla nowo powstających lokalnych 
grup działania, aspirujących do realizacji lokalnych strategii rozwoju 
w ramach osi LEADER Programu Roz woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Szkolenia te poprowadzili wspólnie Pan Witold Magryś oraz 
dr Krzysztof Wrana.

Rys historyczny
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W dniu 3 czerwca 2008 r. w Zebrzydowicach odbyło się Zebranie 
Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia łania „Cieszyńska 
Kraina”, w którym wzięło udział 41 osób fizycznych i prawnych, re-
prezentujących partnerów spo łecznych, gospodarczych i publicz-
nych działających na terenie 8 partnerskich gmin. Wyłoniono pierw-
sze Władze Sto warzyszenia (Zarząd i Komisję Rewizyjną) i wszczęto 
procedurę rejestracyjną, która zakończyła się w dniu 22 lipca 2008 r. 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

ZDJĘCIA

BUDOWANIE PARTNERSTWA  – LATA 2016-2023

W okresie programowania na lata 2007-2013, cztery gminy powiatu 
cieszyńskiego nie mogły stać się członkiem LGD z powodów formalnych 
(Ustroń, Wisła, Istebna, Cieszyn). W związku ze zmianą definicji obszaru 
wiejskiego w okresie programowaniana lata 2014-2020 na potrzeby 
wdrażania Inicjatywy LEADER, gminy Ustroń i Wisła mogły stać się 
członkiem LGD. To z kolei umożliwiło połączenie się z gminą Istebna, co 
spowodowało, iż cały powiat cieszyński (za wyjątkiem Cieszyna) stał się 
również w ramach LGD spójną całością. Dodatkowo do gmin powiatu 
cieszyńskiego dołączyło miasto Szczyrk z powiatu biel skiego, które 
swym turystycznym charakterem, kulturą i różnorodnością wyznaniową 
wpisuje się w obszar LGD „Cie szyńska Kraina”.
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Pierwsze spotkania informacyjne biuro LGD rozpoczęło już we 
wrześniu 2014 r. Dalsze spotkania odbywały się w miesiącach luty- 
marzec 2015 r. Spotkania te podzielono na trzy części z uwagi na 
teren objęty działaniem LGD. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 
26.02.2015  r. w Skoczowie, kolejne 03.03.2015 r. w Strumieniu oraz 
06.03.2015 r. w Wiśle. W wyniku spotkań rozpoczęto konstruowanie 
Grupy Roboczej, która składała się z przedstawicieli poszcze gólnych 
gmin, reprezentujących różne sektory w strukturze LGD. Do pracy 
w Grupie Roboczej, jako ekspertów zapro szono także przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przedstawicieli Powiatowego 
Urzędu Pracy w Cieszynie oraz przedstawiciela Rejonowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

NASZA MISJA

Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” od 2008 r. konsekwentnie 
kontynuuje swoją misję skupiającą się przede wszystkim na rozwoju 
kapitału społecznego, jego kwalifikacji, aktywności, przedsiębiorczości, 
innowacyjności i kreatywności, budowy silnej więzi mieszkańców ze 
swoimi miejscowościami, dbania o stan środowiska przyrodniczego, 
malowni czego krajobrazu oraz spójności społecznej, której filarem są 
tradycje ekumenizmu, zapewnienie dobrego dostępu do informacji 
o obszarze dla podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych oraz wspólna 
promocja i tworzenie wizerunku ob szaru objętego działaniem LGD. 

Struktura LGD
Organami Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina” są:

l Walne Zebranie Członków
l	Komisja Rewizyjna
l	Rada
l	Zarząd.

Zgodnie z § 11 Statutu Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina” 
członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna 
lub osoba prawna. Osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie może być pozbawiona praw publicznych. 
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, 
którym nie może być osoba fizyczna będąca członkiem Stowarzyszenia. 
Z kolei członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą zostać 
osoby fizyczne, osoby prawne po złożeniu wniosku do Zarządu 
Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad i zakresu 
wspierania Stowarzyszenia. Natomiast Członkiem honorowym może 
zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna, która wniosła wybitny wkład 
w rozwój celów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła 
zasługi dla Stowarzy szenia. 
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Znaczna większość członków LGD wspiera Stowarzyszenie od 
początku jego istnienia, dzięki temu dysponują szeroką wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie wdrażania podejścia Leader, co ułatwia 
prawidłową i efektywną realizację LSR. 

OPIS TERENU OBJĘTEGO DZIAŁANIEM LGD

Malownicze krajobrazy, folklor cieszyński i tradycje ekumenizmu 
wyróżniają tereny wchodzące w skład Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania „Cieszyńska Kraina”. Od 2008 roku Stowarzyszenie podejmuje  
liczne działania, które nie tylko dostarczają wiedzy o funduszach 
europejskich, ale przede wszystkim aktywizują mieszkańców. 

Dwanaście podbeskidzkich gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, 
Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła 
i Zebrzydowice wchodzących w skład „Cieszyńskiej Krainy” zachęca 
do odwiedzenia bogatego w unikatową przyrodę, tradycję i kulturę 
urokliwego zakątka na mapie Polski. 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe powodują, że obszar ten 
jest wyjątkowy z punktu widzenia turystyki i wypoczynku. Przez 
tereny te biegną liczne trasy rowerowe m.in. Wiślańska Trasa 
Rowerowa, trasa Śladami Stroju Cieszyńskiego, szlak dziedzictwa 
kulturalno-przyrodniczego – Greenway, ścieżki przyrodnicze, 
ścieżki zdrowia oraz wiele innych. Podczas wyprawy możemy 

Obszar „Cieszyńskiej Krainy” 
zamieszkuje: 
147 311 osób

Obszar objęty LGD:  
740 km²
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wielokrotnie  zatrzymać się, by zobaczyć z bliska interesujące 
miejsca i uczestniczyć w ciekawych imprezach organizowanych 
również przez nasze Stowarzyszenie. 

Pod względem kulturowym jest to teren ściśle związany 
z folklorem cieszyńskim. Składają się na niego gwara cieszyńska 
(ukształtowana w wyniku oddziaływania języka polskiego i czeskiego, 
a także wpływów języka niemieckiego z czasu zaborów), unikatowy 
w skali regionalnej strój cieszyński, tradycje i obrzędy, a także 
wyjątkowa architektura i rzemiosło. Na tym obszarze mocno rozwinęły 
się też tradycje ekumenizmu i tolerancji – społeczności katolików 
i ewangelików żyją tutaj w zgodzie i harmonii, wspólnie podejmując 
wiele inicjatyw. Obszar LGD bogaty jest w tradycje góralskie. 
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W górskich gminach bardzo mocno kultywowana jest tradycja. 
Podczas licznych imprez zobaczyć można zespoły folklorystyczne, 
piękne w swej prostocie stroje ludowe górali śląskich, usłyszeć 
można brzmienie tradycyjnych instrumentów muzycznych oraz 
gwarę góralską np. bardzo rozpoznawaną gwarę istebniańską. 

Wszystkie miejscowości ofe- 
rują szereg atrakcji – zabytków 
i osobliwości przyrody. Co jedna, to 
ciekawsza… 
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Pierwszą Umowę o warunkach i sposobie realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju podpisaliśmy w dniu 22 maja 2009 r., 
w Katowicach pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, 
a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. 
Umowa zakładała dofinansowanie w wysokości 14 312 975,00 złotych.

PODZIAŁ ŚRODKÓW 
na poszczególne działania

KWOTA 
w zł 

średnia 
wartość 
dotacji

średnia 
wartość 
dotacji

liczba dotacji

413 – Wdrażanie LSR 11 215 000,00 – –

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 1 477 121,12 59 085,00 25

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 349 144,50 174 572,00 2

Odnowa i rozwój wsi 6 118 590,24 122 372,00 50

Małe projekty 3 270 144,14 19 819,00 165

421 – Wdrażanie projektów 
współpracy 291 775,00 97 258 3

431 – Funkcjonowanie LGD, 
nabywanie umiejętności 
i aktywizacja

2 128 655,13 – –

Łącznie 13 635 430,13 zł – 242

Lp. Działanie Budżet
Kwota 

podpisanych 
umów 

Kwota
refundacji

Udział % wy-
płaconych 

środków do 
podpisanych 

umów
1 2 3 4 5 6

1. Małe projekty 3 270 144,14 2 731 856,07 2 510 216,83 91,89%

2. Odnowa 6 118 590,24 5 852 386,98 5 818 665,50 99,42%

3. Tworzenie 349 144,50 163 438,00 163 438,00 100,00%

4. Różnicowanie 1 477 121,12 1 330 483,00 1 330 483,00 100,00%

Razem 11 215 000,00 10 078 164,05 9 822 803,33 97,47%

NASZE DOŚWIDCZENIE

STATYSTYKA WDROŻENIA LSR – DZIAŁANIE 413.
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Kolejną umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii 
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 
podpisaliśmy w Katowicach w dniu 10.05.2016 r., pomiędzy 

Samorządem Województwa Śląskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna 
Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. Umowa zakłada dofinansowanie 
w wysokości 17 073 000,00 złotych.

Duże doświadczenie członków LGD i kadry zarządzającej przy-
czynia się do sprawnego działania Stowarzyszenia. Ko nieczność 
ciągłego śledzenia zmian prawnych, dostosowywania LSR do po-
trzeb mieszkańców, prowadzone i odbyte szkolenia doprowadziły, 
po 10 latach działania do pełnej specjalizacji w tematyce pozyski-
wania i zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wdrażaniu 
podej ścia Leader. Efektem dotychczasowych działań LGD „Cieszyń-
ska Kraina” są nie tylko działania własne na rzecz miesz kańców, 
udział w targach, doradztwo w pozyskiwaniu środków, ale również 
realizacja projektów partnerskich, współfi nansowanych ze środków 
zewnętrznych. LGD na swoim koncie ma ocenę 577 wniosków 

11

PODZIAŁ ŚRODKÓW 
na poszczególne działania

KWOTA 
w zł średnia wartość dotacji

19.2 – Wdrażanie LSR 14 400 000,00 –

Rozwój przedsiębiorczości 7 380 000,00 50 000
300 000

19.3 Wdrażanie projektów 
współpracy 288 000,00 2

19.4 Wsparcie na rzecz kosz-
tów bieżących i aktywizacji 2 385 000,00 –

ŁĄCZNIE 17 073 000,00 –



o przyznanie pomocy złożo nych przez mieszkańców Cieszyń-
skiej Krainy na ponad 9 mln zł., w latach 2009-2015 oraz już  101 
na ponad 12 mln zł, w latach 2016-2018.

Począwszy od 2009 r., LGD ogłasza nabory wniosków,  z których 
udało się zrealizować ciekawe projekty.  

Duża część naszych wnioskodawców zrealizowała i aktualnie 
realizuje własne pomysły, dlatego chcemy podzielić się z Państwem 
informacjami, co i gdzie udało się już zrobić za pośrednictwem 

„Cieszyńskiej Krainy”. Projektów 
jest bardzo dużo, w związku z tym 
prezentowane są tylko wybrane 
przykłady z poszczególnych gmin.
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Dofinansowane 
     projekty
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1. Gmina Brenna
BENEFICJENT:  Gmina Brenna 

TYTUŁ PROJEKTU:  
Budowa parkingu z odwodnieniem w Górkach Wielkich

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 295 998,22 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 173 863,68 zł

OPIS PROJEKTU:
Budowa parkingu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców w szczegól-
ności poprzez rozbudowę infrastruktury ułatwiającej komunikację samochodową na 
terenie gminy. Inwestycja przyczyniła się również do wzrostu atrakcyjności turystycz-
nej i inwestycyjnej Gminy Brenna.
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1. Gmina Brenna
BENEFICJENT:  Gmina Brenna

TYTUŁ PROJEKTU: 
Małe Goroliczki, czyli warsztaty z regionalizmu dla dzieci z Gminy Brenna

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 19 150,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 15 320,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmował warsztaty 
z regionalizmu – Małe Gorolicz-
ki w ramach, którego odbyło się 
40 godzin dydaktycznych zajęć 
z regionalizmu. Realizacja warsz-
tatów dla dzieci z Gminy Brenna 
pozwoliła na promocję i pielęgno-
wanie dziedzictwa kulturowego 
i lokalnych zwyczajów, dała szan-
sę na rozwój u dzieci poczucia 
przynależności do określonych 
tradycji, a jednocześnie wzmocni-
ła więzi pomiędzy mieszkańcami 
zaangażowanymi w organizację 
warsztatów. Projekt dodatkowo 
obejmował wykonanie 26 par 
strojów dziecięcych – cieszyń-
skich i góralskich. 
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BENEFICJENT: Fundacja im. Zofii Kossak

TYTUŁ PROJEKTU: 
  „BUKI”  – realizacja wydarzenia promującego lokalne dziedzictwo kulturowe 
i historyczne oraz intensyfikującego aktywny tryb życia społeczności lokalnej 
(młodzieży z obszarów objętych LSR)

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 14 077,18 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:   10 000,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Warsztaty artystyczne i widowisko teatralno-muzyczne „BUKI” realizowane na moty-
wach książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. To właśnie w Górkach 
Wielkich swoje ostatnie wakacje spędził  „Alek”, „Zośka” i „Rudy” bohaterowie książki.
Na terenie zabytkowego parku „Dwór Kossaków” oraz w przestrzeni plenerowej odbył 
się spektakl stworzony podczas warsztatów.



17

BENEFICJENT: Agroturystyka „Chlebowa Chata” Jadwiga Dudys

TYTUŁ PROJEKTU: 
Kuźnia i olejarnia

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 36 380,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 25 000,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Dzięki realizacji projektu zostało zachowane dziedzictwo kulturowe i materialne daw-
nej wsi cieszyńskiej oraz zwiększenie zainteresowania turystów regionem cieszyńskim.  
Projekt polegał na zakupie wyposażenia do starej olejarni i starej kuźni oraz na udo-
stępnieniu całej ekspozycji dla osób odwiedzających.



BENEFICJENT: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

TYTUŁ PROJEKTU: 
„Szlakami tematycznymi po Gminie Brenna” – promocja i rozwój aktywnej turystyki

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 33 677,98 zł 

KWOTA WNIOSKOWANA: 23 668,00 zł

OPIS PROJEKTU:
W gminie Brenna jest wiele interesujących miejsc, wartych zobaczenia, o których bar-
dzo często turyści, a nawet mieszkańcy nie wiedzą.  Dlatego powstał pomysł, by wyty-
czyć nowe szlaki spacerowe. Dzięki realizacji projektu „Szlakami tematycznymi po Gmi-
nie Brenna – promocja i rozwój aktywnej turystyki” powstały 2 nowe szlaki spacerowe: 
„Szlak Myśliwski” oraz „Szlak Wspomnień”. Szlaki zostały oznakowane oraz opatrzone 
tablicami informacyjnymi, które pozwolą zapoznać się z danym miejscem.
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BENEFICJENT: Barbara Siemińska

TYTUŁ PROJEKTU: 
Prezentacja lokalnych twórców pasjonatów, kolekcjonerów, rękodzielników oraz kultu-
rowych tradycji, osobliwości przyrody i dziedzictwa historycznego śląska cieszyńskie-
go za pomocą bezpłatnego czasopisma edukacyjno-kulturalnego „cieszyńskie okolice”, 
jako elementu promującego i rozwijającego aktywność społeczności lokalnej

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  34 231,55 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  23 962,08 zł

OPIS PROJEKTU:
„Cieszyńskie Okolice” w swoim założeniu zostały wydane,  jako wydawnictwo o te-
matyce edukacyjnej, społecznej i kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
jej obszarów, które nie są komercyjne, np. malarstwo, rzeźba, regionalizm. Czasopi-
smo promowało, zatem lokalnych twórców, pasjonatów, kolekcjonerów, rękodzielni-
ków, przyrodników i regionalistów, ukazując ich poprzez wywiady, reportaże-portrety 
i notatki prasowe. Projekt obejmował wydanie czterech numerów, każdy w nakładzie 
7000 egzemplarzy. Wydawnictwo wzmogło aktywność lokalnej społeczności, integru-
jąc zarazem środowiska twórcze, przyczyniając się także do poszerzenia wiedzy o swo-
im regionie, jego historii i mieszkańcach, których postrzegano poprzez pryzmat ich 
zainteresowań i pasji.

2. Gmina Chybie
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BENEFICJENT: Robert Cymorek

TYTUŁ PROJEKTU: 
Zakup koparko-ładowarki w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  305 617,80 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 112 044,50 zł.

OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem operacji był zakup koparko-ładowarki niezbędnej do rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych 
oraz drenowania terenów rolniczych . W wyniku realizacji operacji zostały utworzone 
2 miejsca pracy.
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BENEFICJENT: Gminna Chybie 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Krótkiej w Mnichu

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  67 748,70 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 44 064,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Projekt polegał na budowie w centrum miejscowości Mnich parkingu ogólnodostęp-
nego dla samochodów osobowych. Celem niniejszej operacji był wzrost atrakcyjno-
ści oraz dostępności centrum miejscowości Mnich poprzez ułatwienie mieszkańcom 
i turystom korzystania z obiektów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, 
zbytków oraz obiektów użyteczności publicznej.
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BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu 

TYTUŁ PROJEKTU: 
45 lat AKF „Klaps”. Przedsięwzięcia jubileuszowe – piknik filmowy, film, folder, wystawa 
archiwaliów

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 23 481,02 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 12 000,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Zakres projektu obejmował przygotowanie i przeprowadzenie 4 przedsięwzięć związa-
nych z jubileuszem klubu filmowego, działającego w Chybiu od 45 lat. Przedsięwzięcia 
te miały charakter artystyczny (film, folder), kulturalny (imprezy: piknik filmowy, wysta-
wa archiwaliów), edukacyjny (wystawa archiwaliów, elementy programu pikniku, jako 
lekcja historii lokalnej), a zarazem promocyjny. Wydarzenia związane z realizacją pro-
jektu były obecne w mediach, i świadczyły o specyficznym walorze, potencjale i dzie-
dzictwie kulturowym, jakim obdarzona jest Gmina Chybie należąca do obszaru LGD.
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BENEFICJENT: Józef Żur

TYTUŁ PROJEKTU: 
Adaptacja poddasza gościńca Bonjour w Chybiu na salę szkoleniową

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 246 000, 00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 100 000,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Gościniec „Bonjour” powstał głównie z myślą o organizacji różnego rodzaju przyjęć. 
W obiekcie znajduje się także stylowa restauracja oferująca głównie dania kuchni re-
gionalnej. Na piętrze znajdowało się niezagospodarowane poddasze, które poprzez 
uzyskanie dofinansowania zostało zaadaptowane na salę szkoleniową, gdzie odbywa-
ją się różnego rodzaju imprezy rekreacyjne oraz wydarzenia kulturalne. Działania pro-
jektowe przyczyniły się do uatrakcyjnienie oferty kulturalnej i turystycznej na terenie 
Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”.

ZAPRASZAMY



3. Gmina Dębowiec
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BENEFICJENT: Parafia Ewangelicko – Augsburska w Cieszynie 

TYTUŁ PROJEKTU:
Odnowienie małego domu na cmentarzu wiejskim w Gumnach

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 25 718, 44 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 18 000,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Mały dom murowany znajdujący się na cmentarzu wiejskim w Gumnach zbudowany 
na początku XX wieku wraz z zainstalowanym dzwonem – wpisanym do ewidencji za-
bytków jest charakterystyczny dla niewielkich cmentarzy na ziemi cieszyńskiej tworząc 
z cmentarzem niepowtarzalny element krajobrazowy ziemi cieszyńskiej szczególnie 
prezentujący się na tle gór. Z uwagi na ogólny stan techniczny dla utrzymania dotych-
czasowych funkcji budynku wymagane było przeprowadzenie prac remontowo-odna-
wiających. Po zakończonych pracach budowlanych, wyremontowany budynek został 

otwarty biciem dzwonu, odno-
wionej dzwonnicy.



3. Gmina Dębowiec

25

BENEFICJENT:  Ewa Chwastek

TYTUŁ PROJEKTU:
Czystość i ekologia
ETAP I – II

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 258 300,00 zł/61 500,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 74 900,00 zł/25 000,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem projektu był zakup ciągnika rolniczego wraz ze specjalistyczną przyczepą 
rolniczą. Zakup maszyn umożliwił beneficjentowi podjęcie działalności gospodarczej 
oraz świadczenie usług w zakresie odśnieżania, posypywania oraz wywożenia śniegu 
w okresie zimowym, zaś w okresach: wiosna, lato, jesień mielenie gałęzi drzew, zago-
spodarowanie powstałej masy (brykieciarnia, peleciarnia).

Przykład sprzętu zakupionego w ramach projektu
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BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

TYTUŁ PROJEKTU:
„Siedem cudów Dębowca – dzieje Simoradza”

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 7000,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  4900,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt dotyczył wydania monografii Simoradza oraz organizacji spotkania promujące-
go książkę pt: „Z przeszłości Simoradza”, której autorem jest prof. Gustaw Micha. Spo-
tkanie autorskie odbyło się w dniu  29.09.2010 r., w Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu 
w Łączce. Organizatorzy powitali u siebie ponad sto osób, mieszkańców Simoradza, za-
proszonych gości przedstawicieli instytucji gminnych i oświatowych. W trakcie spotka-
nia autorskiego można było podziwiać pamiątki rodzinne i regionalne oraz rękodzieło 
Tadeusza Niewdany oraz dawną fotografię Simoradzkich rodzin. Były także starodruki 
a każdy kto zawitał w Łączce, mógł zabrać ze sobą do domu książkę z dedykacją autora.
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BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

TYTUŁ PROJEKTU:
Wieczory muzyczne przy fontannie, czyli cykl koncertów

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  4 687,80 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 3 143,04 zł

OPIS PROJEKTU: 
Koncerty przy fortepianie w parku jubileuszowym prezentowały dorobek lokalnych ze-
społów artystycznych podczas wieczorów muzycznych. Swoją twórczość prezentowały 
zespoły z obszaru LGD „Cieszyńska Kraina”. Udział w imprezach był ogólnodostępny, 
w związku z czym mogli w nim brać udział wszyscy mieszkańcy gmin należących do 
„Cieszyńskiej Krainy” oraz turyści odwiedzający obszar.
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BENEFICJENT: Gminna Dębowiec 

TYTUŁ PROJEKTU:
Budowa oświetlenia na ulicy Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  198 556,50 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  121 071,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt polegał na wykonaniu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębowiec.  Pro-
jekt miał na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszającym się po gmin-
nych drogach mieszkańcom oraz turystom. Poprzez zastosowanie oświetlenia LED 
operacja przyczyniła się również do ochrony środowiska.
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BENEFICJENT: Gminna Dębowiec 

TYTUŁ PROJEKTU:
Utwardzenie placu rekreacyjnego z miejscami postojowymi w Simoradzu

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  368 434,34 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  239 632,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt dotyczył zagospodarowania terenu w centrum wsi Simoradz, utwardzenie 
placu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi. Łączna powierzchnia placu wynosi 
1634,95 m². Plac został tak zaprojektowany, aby pełnić kilka funkcji m.in.: miejsce do 
organizacji plenerowych imprez o charakterze kulturalnym czy też rekreacyjnym.
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BENEFICJENT: Rzymskokatolicka Parafia Św. Michała Archanioła

TYTUŁ PROJEKTU:
Wydanie publikacji w ramach obchodów 100-lecia istnienia obecnego Kościoła Rzym-
skokatolickiego w Goleszowie jako promocja lokalnego dziedzictwa historycznego

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 36 280,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 24 999,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt zakładał opracowanie i wydanie al-
bumu  pamiątkowego, kalendarza oraz bro-
szury okolicznościowej  z okazji 100-lecia 
istnienia obecnego kościoła Rzymskokato-
lickiego pw. Św. Michała Archanioła w Gole-
szowie. Projekt miał na celu przekazania ww.  
materiałów parafianom i osobom zamiesz-
kującym teren Dekanatu Goleszowskiego 
oraz promocję lokalnego dziedzictwa histo-
rycznego. Opracowanie zawiera materiały 
gromadzone przez parafię oraz zebrane 
informacje od najstarszych mieszkańców 
gminy, którzy byli świadkami minionego 
stulecia.

4. Gmina Goleszów
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BENEFICJENT: Gmina Goleszów

TYTUŁ PROJEKTU:
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawowa Goleszów a Urzędem Gminy
Etap II

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  684 771,19 zł / 198 697,56 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 287 418,00 zł / 122 150,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt zrealizowany został w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonane zostało 
zagospodarowanie terenu o pow. Ok. 0,5 ha znajdującego się w centrum miejscowo-
ści. Powstał plac rekreacyjny w kształcie koła o średnicy 30 m, w którego centralnym 
punkcie usytuowana jest niecka fontanny, wokół wykonane zostały ścieżki spacerowe, 
urządzono trawniki i dokonane zostały nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.
W zakres drugiego etapu wchodziło wykonanie instalacji technologicznej i zasilającej 
fontanny oraz montaż lamp oświetlenia parkowego.

Realizacja projektu pozwoliła na ciekawe zagospodarowanie centrum miejscowości 
Goleszów, podnosząc estetykę i poziom infrastruktury technicznej gminy. Teren stał się 
jedną z wizytówek gminy Goleszów, a z efektów projektu chętnie korzystają uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum, mieszkańcy oraz goście i turyści odwiedzający gminę.

4. Gmina Goleszów
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BENEFICJENT: Janusz Gajdzica 

TYTUŁ PROJEKTU:
Zakup ciągnika i maszyn w celu różnicowania działalności nierolniczej

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 181.170,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 74.250,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt zakładał zakup nowoczesnego ciągnika rolniczego, zamiatarki oraz pługu do 
odśnieżania w celu świadczenia usług oczyszczania dróg i placów po zbiorach i pra-
cach budowlano-remontowych. W okresie zimowym dzięki pługowi do odśnieżania 
firma świadczy usługi odśnieżania dla okolicznych mieszkańców oraz na rzecz samo-
rządu lokalnego.
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BENEFICJENT:  Eurofonia – Gustaw Szepke 

TYTUŁ PROJEKTU:
 „Ludzie pamiętają”. Film dokumentujący historię Podobozu KL Auschwitz w Goleszo-
wie, i innych wartych wspominania miejscach powiatu cieszyńskiego, jako dziedzic-
two historyczno-kulturowe współmieszkańców w tym społeczności żydowskiej do 
1945 roku. Wydanie publikacji na DVD i promocja wartości historyczno-ekumenicznych 
regionu w instytucjach, mediach i programach tematycznych na obszarze Cieszyńskiej 
Krainy, jak również całego świata (muzea w tym KL Auschwitz – Birkenau, Yad Vashem 
w Jerozolimie, otwierane w kwietniu przyszłego roku  Muzeum Żydów Polskich w War-
szawie, biblioteki, szkoły, stowarzyszenia, związki wyznaniowe itp.).

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 36 465,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  25 000,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
To niezwykle wzruszający film dokumentujący hi-
storię Podobozu KL Auschwitz w Goleszowie, i in-
nych wartych wspominania  miejscach powiatu 
cieszyńskiego, jako dziedzictwo historyczno-kul-
turowe współmieszkańców w tym społeczności 
żydowskiej do 1945 roku. Publikacja została wyda-
na na DVD z około 30-stronnicową książeczką. Na 
potrzeby filmu powstała specjalna ścieżka dźwię-
kowa, którą stworzyli najlepsi miejscowi artyści. 
Film ten ma na celu zainteresować kolejne poko-
lenia przeszłością, przez przekazanie opowieści 
ostatnich naocznych świadków, przedstawienie 
dokumentów i faktów historycznych.
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BENEFICJENT: Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa

TYTUŁ PROJEKTU:
„Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego” – wydanie książki o tematyce historyczno-społecznej

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 52 302,84 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 41 826,08 zł

OPIS PROJEKTU: 
Celem projektu było pokazanie zasług i pracy kobiet Śląska Cieszyńskiego, których 
działalność jest często pomijana przez oficjalną historiografię. Poprzez publikację 
została naszkicowana mapa kobiecej aktywności. Lokalna społeczność zapoznała się 
z naszym dziedzictwem kulturalnym, ponieważ opisywane kobiety zajmowały się róż-
nymi dziedzinami życia – były aktywnymi działaczkami społecznymi, często prekur-

sorkami działań w wielu dziedzinach życia. 
Były ludowymi poetkami piszącymi gwarą, 
pisarkami piszącymi o naszym terenie, zbie-
raczkami folkloru i osobami go promującymi. 
Przybliżenie ich działań wniosło wiele w życie 
i aktywność lokalnej społeczności. Bohaterki 
są mieszkankami wszystkich gmin Śląska Cie-
szyńskiego, wyznające różne religie, mające 
różne poglądy, pochodzące z różnych grup 
i warstw społecznych.



5. Gmina Hażlach
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BENEFICJENT: Gmina Hażlach

TYTUŁ PROJEKTU:
Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  178 939,02 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 134 204,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Aby wzbogacić ofertę aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Hażlachu 
w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu boisk sportowych powstał nowy plac zabaw. 
Budowa placu zabaw wraz z parkingiem stworzyła możliwość wypełnienia czasu młod-
szym dzieciom, które dzięki zabawie zwiększają swoją aktywności. Nowy plac zabaw 
zapewnił również bezpieczne miejsce do zabawy, szczególnie w okresie wakacyjnym. 
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BENEFICJENT: Stowarzyszenie „Lutnia” Zamarski 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Lutnia Bike Marathon

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  20 070,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  16 056,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt miał na celu zorganizowanie wyścigu rowerowego MTB o nazwie Lutnia Bike 
Marathon. Na starcie zawodów stanęli zawodnicy z całej Polski. Przed wyścigiem odby-
ły się wykłady na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które poprowadzili poli-
cjanci oraz pokazy ratownictwa medycznego. 
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BENEFICJENT: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku

TYTUŁ PROJEKTU: 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  39 870,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  22 682,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Celem projektu była organizacja wolnego czasu podczas wakacji letnich dla dzieci ze 
wsi Rudnik. Dzieci podczas półkolonii poznawały przyrodę, kulturę i obyczaje regio-
nu Śląska Cieszyńskiego, mogły rozwijać zainteresowania sztuką, kulturą i tradycjami, 
poznały ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Do rozwoju sprawności ruchowych 
dzieci przyczyniły się wspólne gry terenowe, umoż-
liwiające poznanie piękna przyrody oraz problemy 
ekologiczne najbliższych okolic.
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BENEFICJENT: Rzymsko – Katolicka Parafia św. Jana Nepomucena

TYTUŁ PROJEKTU: 
Odnowienie istniejącego parkingu wraz z odwodnieniem w Pogwizdowie

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 120.956,86 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  90.717,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Intensywny rozwój miejscowości spowodował znaczne zwiększenie ilości nowych bu-
dynków, obiektów gastronomicznych oraz kulturalnych, co wiąże się ze wzrostem licz-
by mieszkańców a także turystów odwiedzających miejscowość, a co za tym idzie i sa-
mochodów. Odnowienie ogólnodostępnego parkingu poprawiło jego funkcjonalność 
i bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie ulicy Kościelnej. Inwestycja wpłynęła na 
poprawę infrastruktury drogowej, co spowodowało wzrost atrakcyjności miejscowości.
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BENEFICJENT: Adam Kabiesz

TYTUŁ PROJEKTU: 
Zainwestowanie w majątek trwały poprzez zakup ciągnika rolniczego celem rozwinię-
cia działalności gospodarczej

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 183 270,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 74 500,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Celem projektu było rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez zakup ciągnika 
rolniczego wraz z ładowaczem czołowym. Zakup ciągnika przyczynił się do wzrostu 
dochodu gospodarstwa poprzez usługi odśnieżania w okresie zimowym. Usługi świad-
czone przez beneficjenta wykonywane są na zlecenie firm, osób prywatnych oraz pro-
wadzących działalność gospodarczą (np. restauracje) i agroturystyczną zapewniając 
bezpieczny dojazd zimą.

Przykład sprzętu zakupionego w ramach projektu
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6. Gmina Istebna
BENEFICJENT:  Jakub Sitek 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Architektura regionalna poprzez innowacyjne narzędzia projektowania i wizualizacji 
3D na obszarze LGD „Cieszyńska Kraina”.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  54 180,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  50 000,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Operacja polegała na podjęciu działalności usługowej w zakresie biura projektują-
cego architekturę ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa tradycyjnego dla 
obszaru Beskidów. Beneficjent w ramach podjętej działalności gospodarczej wpro-
wadził na rynek lokalny nowoczesną usługę polegającą na projektowaniu wraz z wy-
drukami 2D i 3D. 
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6. Gmina Istebna
BENEFICJENT: Sara Sitek 

TYTUŁ PROJEKTU: 
„Mój rozwój, to Twoja szansa na lepsza przyszłość”.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  80 000,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 50 000,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt: „Mój rozwój, to Twoja szansa na lepszą przyszłość” dotyczył podjęcia działalno-
ści, która ma na celu utworzenie ruchomego punktu gastronomicznego. Niekonwen-
cjonalny sposób sprzedaży – za pomocą food tracka. W ramach operacji zakupiono 
zaplecze sprzętowe niezbędne do prowadzenia tego typu działalności. Beneficjent 
prowadząc działalność z wykorzystaniem food tracka, umieszcza przebieg swoich tras 
na portalach społecznościowych (np. szlaki turystyczne) przyczyniając się tym samym 
do promocji obszaru LGD.
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7. Gmina Skoczów
BENEFICJENT:  Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Skoczów

TYTUŁ PROJEKTU: 
„Każdy powinien znać swoją historię”

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 34 320,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 24 024,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Projekt miał na celu przedstawienie historii wsi Harbutowice w publikacji pod tytułem 
„Nasze Harbutowice”, która została opracowana na podstawie zbioru dokumentów 
mieszkańca wsi Pana Pawła Śliwki. Publikacja przekazuje wiedzę – jak się kiejsi żyło 
– ukazuje walory kulturowo-przyrodnicze, gospodarcze, struktury społeczne, rozwój 
i znaczenie wsi na przestrzeni lat.



43

7. Gmina Skoczów
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Kiczycach

TYTUŁ PROJEKTU: 
Nasza świetlica – otwartym oknem na świat

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 33 112,43 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 23 177,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem projektu było wyposażenie świetlicy znajdująca się w budynku OSP Kiczy-
ce w sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Osoby korzystające ze 
świetlicy mają do dyspozycji 11 komputerów typu notebook. Projekt skierowany był do 
wszystkich mieszkańców wsi Kiczyce, a celem było ożywienie aktywności społecznej oraz 
edukacji mieszkańców poprzez wykorzystanie komputerów i internetu.
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BENEFICJENT: Gmina Skoczów

TYTUŁ PROJEKTU: 
Budowa wiaty w miejscu spotkań mieszkańców Kiczyc

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 104 000,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 63 930,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Cel operacji obejmował rozwijanie aktywności mieszkańców Kiczyc w kierunku dzia-
łalności społeczno-kulturalnej, opartej na pielęgnowaniu gwary, tradycji i zwyczajów, 
dziedzictwa historycznego i przyrodniczego. Przedmiotem operacji była budowa wia-
ty, która umożliwiła mieszkańcom dogodne warunki do integracji społecznej m.in. po-
przez organizowanie różnego rodzaju imprez okazjonalnych i cyklicznych, które kulty-
wują tradycję np. festyn strażacki, dożynki, majówka, dzień dziecka. 
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BENEFICJENT: Gmina Skoczów

TYTUŁ PROJEKTU: 
Promowanie dziedzictwa architektury i zabytków gminy Skoczów – wieczorek promo-
cyjny, wystawa oraz skład i druk publikacji o dziedzictwie architektury i zabytkach gmi-
ny Skoczów

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  9808,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 5000,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Celem operacji było przedstawienie dziedzictwa architektonicznego gminy Skoczów 
dzięki publikacji zawierającej opisy oraz zdjęcia jej zabytków. Autorem tekstów i zdjęć 
jest znany skoczowski architekt Ludwik Herok. Podczas zaplanowanego w projekcie 
wieczorku promocyjnego zaprezentowana została publikacja pt.„Zabytki architekto-
niczne Skoczowa” oraz wystawa pokazująca zdjęcia najciekawszych budowli.
W wyniku realizacji operacji powstała ilustro-
wana zdjęciami publikacja prezentująca naj-
ciekawsze obiekty architektoniczne Skoczowa, 
ich historię i dzień dzisiejszy. Publikację uzu-
pełniono rysunkami przedstawiającymi plany 
miasta, rzuty kościołów, nieistniejące obiekty.
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BENEFICJENT: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Skoczowie

TYTUŁ PROJEKTU: 
Promowanie gminy Skoczów poprzez przygotowanie filmu oraz publikacji prezentu-
jących tradycyjne wesele wiejskie wsi Ochaby

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 16 113,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 9 170,00 ZŁ

OPIS PROJEKTU:
Projekt miał na celu promowanie 
gminy Skoczów poprzez przygo-
towanie filmu oraz druku publika-
cji poświęconej tradycji wiejskich 
zwyczajów weselnych. Realizacja 
projektu przyczyniła się  do rozwoju 
tożsamości wiejskiej oraz zachowa-
nia dziedzictwa kulturowego, a tak-
że wpłynęła korzystnie  na  wzrost 
atrakcyjności turystycznej gminy 
poprzez przedstawienie nieznanych 
w innych regionach kraju zwycza-
jów weselnych. Tradycyjne wesele 
z początku 20 wieku łączy rytuały, 
których przestrzeganie miało przy-
nieść szczęście i dostatek młodej 
parze, dlatego niemalże każdy gest 
i słowo miało znaczenie symbolicz-

ne. Publikacja przed-
stawia  miedzy inny-
mi:  swaty, zaręczyny, 
wykupiny, powitanie 
gości, toasty staro-
stów, przemówienie 
rodziców, oczepiny.



BENEFICJENT: Stowarzyszenie Miłośników Drogomyśla „Droga – Myśl”

TYTUŁ PROJEKTU: 
Babcine Frykaski i wiejskie igraszki

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 14 213,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 9 949,10 zł

OPIS PROJEKTU:
Stowarzyszenie Miłośników Drogomyśla „Droga – Myśl” dla przypomnienia lokalnych 
tradycji i obrzędów młodemu pokoleniu postanowiło zorganizować warsztaty, szko-
lenia oraz pokazy kulturalne. Cykl przedstawiał zwyczaje okresu od nowego Roku po 
Zielone Świątki (kolędowanie, tłusty czwartek, środa popielcowa, Dzień kobiet).
Projekt miał na celu wzbogacenie oferty kulturalnej i był skierowany do wszystkich za-
interesowanych mieszkańców obszaru LGD.

8. Gmina Strumień
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BENEFICJENT: Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu

TYTUŁ PROJEKTU: 
Wszystko tu moje… – cykl warsztatów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym z terenu gminy Strumień

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 21 889,60 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 15 322,72 zł

OPIS PROJEKTU:
„Wszystko tu moje… – to cykl warsztatów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci 
w wieku przedszkolnym” – Biblioteka w Strumieniu z powodzeniem realizowała pro-
jekt, w którym dzieciom została przybliżona tradycja, kultura i folklor własnego re-
gionu. Dzieci zapoznały się z historią gminy i Śląska Cieszyńskiego – najważniejszymi 
wydarzeniami, genezą, wybitnymi osobami, pomnikami kultury i różnego rodzaju za-
bytkami materialnymi.
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BENEFICJENT:  Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA im. Jana Orszulika w Strumieniu

TYTUŁ PROJEKTU: 
„La, la, la… LUTNIA”

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 31 484,60 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 22 039,22 zł

OPIS PROJEKTU:
Projekt dotyczył udziału chóru „Lutnia” w międzynarodowym festiwalu chóralnym 
„Gaude Cantem” w Bielsku- Białej, który został poprzedzony próbami, uszyciem specjal-
nych strojów oraz zakupem pokrowców. W ramach projektu zarejestrowano materiał 
dźwiękowy poprzez członków Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Jana Orszulika 
w Strumieniu, który wydano w formie płyty CD. Płyta zawiera 6 utworów sakralnych 
różnych kompozytorów, utwór Omnia nuda et perta Lutnia nagrała z udziałem Stani-
sława Soyki. 



50

BENEFICJENT: Ryszard Mrowiec

TYTUŁ PROJEKTU:
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez świadczenie usług i produkcję 
tarcicy

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 182 040,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 74 000,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Projekt miał na celu zakup wózka widłowego, który pozwolił doposażyć istniejący 
warsztat tartaczny.  Dodatkowo utworzono plac manewrowy, który wpłynął na popra-
wę infrastruktury technicznej już obecnie prowadzonej działalności. Inwestycja ta przy-
czyniła się do wzrostu dochodu z działalności oraz zwiększyła ilość usług tartacznych.

Przykład sprzętu zakupionego w ramach projektu
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BENEFICJENT: Gmina Strumień 

TYTUŁ PROJEKTU:
Budowa ogólnodostępnego parkingu przed gimnazjum w Strumieniu

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 352 678,26 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 173 448,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Celem projektu była poprawa dostępności do centrum miejscowości, poprzez budowę 
ogólnodostępnego parkingu przed gimnazjum w Strumieniu. Parking umożliwił więk-
szej liczbie mieszkańców skorzystanie z położonych w centrum obiektów sprzyjających 
w nawiązaniu kontaktów społecznych, korzystanie z obiektów użyteczności publicznej 
i umożliwił organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych umacniających tożsamość 
społeczności lokalnej Strumienia. Celem realizacji inwestycji było podniesienie estetyki 
przestrzeni publicznej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.
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9. Gmina Szczyrk
BENEFICJENT: Gmina Szczyrk

TYTUŁ PROJEKTU:
„Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw w mieście Szczyrk”.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 231 608,74 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  231 608,74 zł

OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia była budowa strefy aktywnego wypoczynku 
– placu zabaw w Szczyrku. Miejsce na, którym została zlokalizowana inwestycja znajdu-
je się obok jednej z najpopularniejszych atrakcji turystycznych, cieszącej się już obec-
nie bardzo dużą popularnością i frekwencją – Deptaku nad Żylicą. W ramach projek-
tu, przygotowano nawierzchnię na której położono kostkę brukową. Na placu zostały 
zamontowane ławki i tablica informacyjna oraz utworzono strefę gry w ping ponga. 
Powstał ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmłodszych, z bezpieczną nawierzchnią 
trawiastą. Zainstalowano ściankę wspinaczkową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, 
która została otoczona strefą bezpieczeństwa. 

Plac św. Jakuba, fot. Krzysztof Wolicki
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9. Gmina Szczyrk
BENEFICJENT: Grupa THF Tomasz Owczarz

TYTUŁ PROJEKTU:
„Kompleksowa modernizacja istniejącej wiaty – Owczarni – należącej do kompleksu 
turystycznego Chata Wuja Toma”.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 924 049,20 zł

KWOTA WNIOSKOWANA:  300 000,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
W wyniku realizacji operacji została dokonana modernizacja budynku owczarni, nale-
żącej do kompleksu turystycznego Chata Wuja Toma. W ramach operacji odnowiona 
została elewacja zewnętrzna wiaty, zmodernizowane zostały ściany wewnętrzne budyn-
ku, wykonano podłogę. Modernizacja obejmowała również wykonanie toalet, instalacji 
elektrycznej, wod.-kan., paleniska, oraz bufetu. Zainstalowano również piec na pelet oraz 
instalację paneli fotowoltaicznych. Operacja przyczyniła się do poprawy funkcjonalności 
obiektu oraz zwiększyła komfort klientów korzystających z budynku. Realizacja projektu 
przyczyniła się również do powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD. 

Klimczok, fot. Jacek Kufel
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BENEFICJENT: Jakub Gołdyn

TYTUŁ PROJEKTU:
„Cieszyńska Kraina w 360” – promocja i rozwój naszego terenu poprzez podjęcie dzia-
łalności gospodarczej.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 50 000,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 50 000,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Operacja polegała na podjęciu działalności gospodarczej i świadczenie usług w za-
kresie realizacji materiałów foto i video w postaci obrazów sferycznych 360o. W zakres 
usług świadczonych przez Beneficjenta  wchodzą również działania związane z promo-
cją, archiwizacją, marketingiem, jak i również nagrywaniem dźwięku o bardzo wysokiej 
jakości.  

Przykład sprzętu zakupionego w ramach projektu
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10. Miasto Ustroń
BENEFICJENT: Anna Podżorny - Tomiczek

TYTUŁ PROJEKTU:
Innowacyjna baza noclegowa – niezwykłe pokoje gościnne.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 97 381,95 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 50 000,00 zł

OPIS PROJEKTU:
Operacja polegała na podjęciu działalności gospodarczej i uruchomieniu innowacyjnej 
bazy noclegowej. Działalność prowadzona jest w odrestaurowanym budynku z okresu 
20-lecia międzywojennego o charakterystycznej dla lokalnego budownictwa architek-
turze. Przy wykańczaniu wnętrza zostały wykorzystane lokalne zasoby w postaci zgro-
madzonych tradycyjnych mebli cieszyńskich i innych elementów wykończenia wnętrz. 
Realizacja operacji pozwoliła na przygotowanie niezwykle atrakcyjnej bazy noclego-
wej z pokojami tematycznymi, łączącymi dawny styl z nowoczesnością.

ZAPRASZAMY WKRÓTCE
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BENEFICJENT: PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz

TYTUŁ PROJEKTU:
Rozbudowa infrastruktury ośrodka Poniwiec Mała Czantoria w Ustroniu.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 691 644,54 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 275 533,19 zł

OPIS PROJEKTU: 
Celem operacji był rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie bezpod-
porowego wyciągu narciarskiego dla dzieci o długości 60 m, uruchomienie toru tu-
bingowego, ścieżki przed wyciągiem z pontonami, instalacja dalekosiężnego systemu 
bramkowego, zakup śmigłowej oraz lancetowej wytwornicy śniegu, instalacja dwóch 
automatycznych stacji meteorologicznych, zakup zewnętrznych puf, oraz zakup insta-
lacji fotowoltaicznej. Operacja pozwoliła nie tylko na rozwój firmy poprzez rozszerzenie 
oferty turystycznej Ośrodka Poniwiec Mała Czantoria, ale również wprowadzenie no-
wych usług oraz utworzenie miejsc pracy na obszarze LGD. 
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Rynek – amfiteatr

BENEFICJENT: Gmina Ustroń

TYTUŁ PROJEKTU:
Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 94 142,73 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 94 142, 73 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt dotyczył utworzenia strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w pobliżu ulicy Lipow-
skiej w Ustroniu, będącej częścią szlaku turystycznego prowadzącego przez Lipowski 
Groń na Górę Równicę. Operacja objęła budowę siłowni zewnętrznej z elementami małej 
architektury, w celu udostępnienia mieszkańcom, turystom, kuracjuszom infrastruktury  
rekreacyjno-turystycznej, promującej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz zdrowy 
tryb życia.



11. Miasto Wisła
BENEFICJENT: Gmina Wisła

TYTUŁ PROJEKTU:
Przebudowa dwóch fragmentów drogi gminnej ul. Cieńków nr  614 104S o łącznej dłu-
gości 426 m.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 221 010,61 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 221 010,61 zł

OPIS PROJEKTU: 
Przebudowa drogi nastąpiła na dwóch fragmentach ul. Cieńków nr  614 104S, zlokali-
zowanej w Wiśle (Osiedle Wisła Czarne) na odcinku łącznie 426m. W ramach operacji 
zostały wykonane: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz wykonawcze nowej na-
wierzchni drogi. Realizacja operacji umożliwiła połączenie komunikacji samochodowej 
z drogą wyższej kategorii ul. Biała Wisełka, przy której zlokalizowana jest szkoła pod-
stawowa. Przebudowana droga spowodowała poprawę warunków drogowych i tym 
samym skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych 
w Wiśle Czarne. 
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11. Miasto Wisła
BENEFICJENT: Wiślańska Organizacja Turystyczna

TYTUŁ PROJEKTU:
Multimedialna brama Beskidów. Witryna interaktywna jako innowacyjna odpowiedź 
na potrzeby i wymagania turystów.
Projekt w trakcie realizacji

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 81 185,47 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 64 948,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Realizacja operacji objęła utworzenie 4 elementów promocji obszaru LGD tj.: innowa-
cyjna witryna interaktywna zlokalizowana w informacji turystycznej w Wiśle, opraco-
wanie i wydanie obszernego folderu opisującego Wisłę, mapa Wisły oraz pocztówka 
z panoramą wiślańskich gór. Utworzone elementy promocji obszaru przedstawiają 
potencjał turystyczny Wisły – różnorodność atrakcji, bazę noclegową, walory przyrod-
nicze i kulturowe. Realizacja operacji wzmacnia wizerunek obszaru jako miejsca oferu-
jącego wiele sposobów spędzania wolnego czasu, otwartego i przyjaznego dla miesz-
kańców i turystów.
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12. Gmina Zebrzydowice
BENEFICJENT: Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach

TYTUŁ PROJEKTU:
Nowoczesna biblioteka dla wszystkich – stworzenie biblioteki multimedialnej z dostę-
pem do Internetu dla wszystkich grup społecznych

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 8 251,62 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 4 742,12 zł

OPIS PROJEKTU: 
Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego czytelnika Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Zebrzydowicach zrealizowała projekt polegający na utworzeniu biblioteki 
multimedialnej. Dostęp do e-booków jak i internetu stworzył możliwości dotarcia do 
takich informacji, których biblioteka nie posiadała w formie papierowej.
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12. Gmina Zebrzydowice
BENEFICJENT: Parafia Rzymsko-Katolicka  w Zebrzydowicach

TYTUŁ PROJEKTU:
„Świetlica Przystań” miejscem pomnażania talentów i twórczego spędzania wolnego 
czasu

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 7 100,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 4 970,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
„Świetlica Przystań” miejscem pomnażania talentów i twórczego spędzania wolnego 
czasu” to projekt realizowany przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Zebrzydowicach. Mo-
dernizacja sali poprzez zakup sprzętu muzycznego umożliwiła prowadzenie w niej za-
jęć tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz organizację zabaw okolicznościowych. Pro-
jekt przyczynił się do zwiększenia kulturalnej aktywności dzieci i młodzieży poprzez 
wzrost mieszkańców działających w grupach artystycznych pielęgnujących lokalne 
dziedzictwo. 
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BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

TYTUŁ PROJEKTU:
Wyposażenie świetlicy – wykreowanie „Galerii nad Młyńszczokiem”

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 35 734,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 25 000,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Projekt przyczyni się do zapewnienia wysokiego standardu organizowanych wystaw 
dla lokalnych twórców. GOK jest organizatorem plenerów malarsko-rzeźbiarskich 
w swoim dorobku posiada dużą kolekcję obrazów dlatego zostało stworzone miejsce 
„Galeria nad Młyńszczokiem”gdzie można będzie promować lokalnych twórców po-
przez stałą ekspozycję ich prac, ale także wykorzystać pomieszczenia na prowadzenie 
warsztatów, prelekcji o charakterze twórczości lokalnej.
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BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczycach

TYTUŁ PROJEKTU:
Wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP Kaczyce na cele społeczno-kulturalne

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 12 388,40 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 9 240,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
W ramach realizacji operacji zakupione zostało niezbędne wyposażenie sali znajdują-
cej się w budynku remizy OSP Kaczyce. Sala ta pełni funkcję świetlicy wiejskiej, w której 
organizowane są przez OSP Kaczyce, Koło Górników, Koło Pszczelarzy, oraz miejscową 
młodzież, spotkania, różne imprezy kulturalne oraz wystawy mające na celu podtrzy-
mywanie miejscowej tradycji. Jest to miejsce, w którym mogą zaprezentować swoją 
twórczość lokalni artyści i twórcy ludowi.

Zamek Kończyce
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BENEFICJENT: Krzysztof Wenglorz 

TYTUŁ PROJEKTU:
Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn komunalnych

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 192 741,00 zł

KWOTA WNIOSKOWANA: 74 900,00 zł

OPIS PROJEKTU: 
Celem projektu było podjęcie działalności gospodarczej oraz zakup maszyn komunal-
nych takich jak: przyczepa, rębak do gałęzi oraz wykaszarka (do poboczy na wysięgni-
ku). Wszystkie maszyny wykorzystywane są w celu świadczenia usług polegających na 
utrzymaniu terenów zielonych zadbanych i wypielęgnowanych.

Kolejne projekty czekają na podpisanie umowy, a jeszcze kolejne na realizację. 
Zachęcamy wszystkich do składania wniosków oraz współpracy 

z naszym Stowarzyszeniem.  
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Przykład sprzętu zakupionego w ramach projektu



1. Projekty współpracy

START! Promocja i Rozwój Nordic Walking (2014)

Projekt zakładał współpracę trzech LGD tj. Stowarzyszenie Tu-
rystyczne Kaszuby, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem, 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. W ramach 
przedmiotowego projektu zrealizowano szereg działań związanych 
z promocją Nordic Walking na terenie partnerskich LGD m.in.:
–  organizacja 3 marszów Nordic Walking;
–  organizacja szkoleń na instruktorów Nordic Walking – szkolenia 

przeprowadzone zostały dla zainteresowanych osób z obszaru 
LGD Stolem i LGD „Cieszyńska Kraina”. Wszyscy uczestnicy szkolenia 
otrzymali stosowne uprawnienia z Nordic Walking;

–  wydanie publikacji promującej trasy Nordic Walking na terenie LGD 
„Cieszyńska Kraina”. 

Na terenie LGD „Cieszyńska Kraina” impreza promująca marsze 
Nordic Walking odbyła się 23.08.2014r., w Brennej. Uczestnicy marszów 
mieli okazję zmierzyć się na dystansie 4km lub 10km. W sumie w impre-
zie wzięło udział ponad 150 zawodników.

Gościem specjalnym imprezy był Sebastian Świderski – siatkarz, 
trener, w latach 1996-2011 reprezentant kraju (322-krotny), występują-
cy na pozycji przyjmującego (skrzydłowego), obecnie pierwszy trener 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Srebrny medalista mistrzostw świata 2006, 
dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (Ateny 2004 i Pekin 2008).

POWER (2014)

Projekt zakładał współpracę dwóch LGD tj. LGD „Cieszyńska Kra-
ina” oraz Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby. Podejmując się reali-

Nasze działania
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zacji projektu współpracy pod nazwą „Promocja Obszarów Wiejskich 
Elementem Rozwoju” stowarzyszenia miały na celu rozwój potencjału 
turystycznego swoich terenów. Celem projektu była poprawa jakości 
życia na obszarach wiejskich, poprzez podniesienie poziomu wiedzy 
o środowisku przyrodniczym, kulturze i tradycji wśród lokalnej spo-
łeczności oraz przebywającej na naszych terenach turystów na obsza-
rze objętym projektem współpracy w okresie realizacji. Projekt współ-
pracy był realizowany od lutego 2014 r. do grudnia 2014 r. i obejmował  
swoim zasięgiem 17 gmin. W ramach projektu zrealizowano akcję pro-
mocyjną przeprowadzaną w okolicznych miastach skupiających naj-
większą liczbę turystów. Zachętą do odwiedzenia terenów LGD, po-
tencjalnego turysty, był oferowany mu pakiet turystyczny obejmujący 
ulotkę z gotowymi propozycjami wycieczek, przewodnik z mapami 
i filmem dotyczącym terenu LGD. Materiały promocyjne obejmowały 
tereny partnerskich LGD i były przekazywane nieodpłatnie każdemu 
zainteresowanemu turyście. 

ZABAWA W REGIONY (2014)

Projekt zakładał współpracę czterech LGD tj. 
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Stolem, Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska 
Kraina”, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe. 
Przedmiotem projektu było przygotowanie i opra-
cowanie publikacji, puzzli i malowanki piaskowej 
dla dzieci w wieku 7-13 lat poprzez wykorzysta-
nie charakterystycznych dla poszczególnych re-
gionów elementów kultury i atrakcji regionów. 
W przygotowanej publikacji, wspólnej dla wszyst-
kich partnerów projektu, została wykorzystana 
nowoczesna technologia 3D, w której znajdują się 
również elementy edukacyjne w postaci rysowa-
nek, zgadywanek itp. Czynnikiem wspólnym dla 

66



66 67

poszczególnych wyżej wymienionych zadań 
były elementy kultury i krajobrazu charakte-
rystyczne dla danych regionów opracowane 
w taki sposób, aby stały się interesujące dla 
dzieci. Łącznie opracowano publikację 3D 
o nakładzie 8000 egz. po 2000 dla każdego 
partnera.  Ponadto wraz z publikacją zostały 
wykonane puzzle oraz malowanki piaskowe 
przedstawiające elementy charakterystycz-
ne dla każdego z regionów. 

2. Organizacja konkursu 
na „Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy”

Konkurs na najlepsze „Ciastecz-
ko Cieszyńskiej Krainy” organizowa-
ny jest cyklicznie od 2011 roku. Ma 
on na celu poszukiwanie wypieków 
najbardziej charakterystycznych dla 
kultury i tradycji naszego regionu, 
a przepisy zwycięzców konkursu są 
publikowane dla ich zachowania 
i promocji. Konkurs corocznie cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem, 
czego odzwierciedleniem jest duża 
ilość wypieków składanych w ramach 
konkursu. Każdorazowo kończy się 
on uroczystą galą na którą zapraszani 
są mieszkańcy terenu LGD. Podczas 
uroczystej gali każdy uczestnik może 
spróbować ciasteczek, które były oce-
niane podczas konkursu. Na galę za-
praszani są również goście specjalni 
– eksperci tacy jak: Remigiusz Rączka 
czy Jakub Kuroń oraz lokalne zespoły 
muzyczne i miejscowi gawędziarze. 
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Poniżej prezentujemy informacje dotyczące konkursów:
I konkurs (2011) – 97 rodzajów ciasteczek
II konkurs (2012) – 47 rodzajów ciasteczek
III konkurs (2013) – 46 rodzajów ciasteczek
IV konkurs (2014) – 72 rodzajów ciasteczek
V konkurs (2015) – 50 rodzajów ciasteczek
VI konkurs (2016) – 39 rodzajów ciasteczek
VII konkurs (2017) – 40 rodzajów ciasteczek

3. Cykl imprez promocyjno-aktywizujących

Począwszy od 2009 do 2014  roku LGD organizowała coroczne 
imprezy promocyjno-aktywizujące „Cieszyńska Kraina”. Imprezy od-
bywały się w Strumieniu (2009),  Zebrzydowicach (2010), Skoczowie 
(2011), Brennej (2012), Goleszowie (2013), oraz Chybiu (2014). Impre-
zy uświetniały występy miejscowych zespołów oraz pokazy lokalnych 
twórców. 

Podczas organizowanych imprez dużym zainteresowaniem miesz-
kańców cieszyły się bezpłatne warsztaty carvingu, dekorowania ciast, 
rzeźbiarstwa oraz ceramiki. Impreza promowała lokalną kulturę i trady-
cje obszaru „Cieszyńskiej Krainy”.  

4. Wizyty studyjne

LGD ZIEMI SANDOMIERSKIEJ
Sandomierz,  28-30.05.2015 r.

W wizycie studyjnej na terenie LGD Ziemi Sandomierskiej wzięło 
udział 45 mieszkańców terenu LGD. Uczestnicy mieli okazję spotkać 
się z przedstawicielami LGD Ziemi Sandomierskiej i stowarzyszeniami 
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działającymi na terenie LGD. Prezentacji LGD Ziemi Sandomierskiej do-
konał osobiście prezes LGD Pan Janusz Stasiak. Natomiast prezentacji 
Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego – Gospodarstwo Agroturystycz-
ne „WOJTASÓWKA” w Obrazowie przedstawił jego właściciel. Kolejne 
spotkanie odbyło się w Grupie Producentów Owoców i Warzyw „Złoty 
Sad” w Samborcu, gdzie przedstawiciele LGD „Cieszyńska Kraina” zwie-
dzili zakład produkcyjny, a w szczególności  linię technologiczną.  

Następnie spotkaliśmy się z Burmistrzem Miasta i Gminy Koprzywnica 
oraz Dyrektor MGOKiS. Prezentacja działań i dokonań Burmistrza Miasta, 
była zachwycająca, a pochwałą ze strony Cieszyńskiej Krainy nie było końca.

Uczestnicy spotkali się również z Wójtem Gminy Łoniów oraz 
przedstawicielami Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności w Świnia-
rach Starych Gmina Łoniów.

Odwiedzono Muzeum Regionalne oraz Galerię Sztuki Wzgardzonej 
i Zapomnianej w Świniarach Starych – inicjatywa społeczności lokalnej.

LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 
Rytro, 21-23.06.2017 r.

Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z przedstawicielami 
gmin z  Nawojowej, Łabowej, Krynicy-Zdrój, Muszyny, Piwnicznej 
Zdrój i Rytra. LGD Perły Beskidu Sądeckiego przedstawiła prezen-
tację z zakresu działania LGD, dobrych praktyk oraz budżetu na lata 
2016-2020. Swoją prezentację przygotowało również biuro LGD 
„Cieszyńska Kraina”. 

Uczestnicy mieli możliwość osobiście zobaczyć jak wyglądają 
projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich na terenie gmin:  Na-
wojowej: zakup strojów ludowych, parkingi, remont Domu Kultury, 
zakup sceny. Umożliwiono nam także spotkanie się z wójtem gminy. 
Wójt zaprosił gości do lokalnego przedsiębiorcy firmy Kali zajmującej 
się produkcją elementów z metalu. Uczestnicy wyjazdu mieli możli-
wość zobaczenia jak wygląda produkcja od „zaplecza” . Kolejnym punk-
tem programu była miejscowość Kamianna i Pasieka „Barć”. W pasiece 
uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda hodowla pszczół, produkcja 
miodu i wyrobów pszczelarskich.

Następnie na teren gminy Muszyna zwiedzono: ogrody sensorycz-
ne, ogrody biblijne, plac rekreacyjny w Miliku oraz oświetlenie w Żegie-
stowie.

Na terenie gminy Piwniczna Zdroju, zwiedzono m.in.: Punkt In-
formacji Turystycznej oraz Pijalnię Wód. W miejscowości Piwniczna 
uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia i krótkiej prelekcji w roz-
lewni wody mineralnej Piwniczanka. Prelekcja była prowadzona przez 
kierownika marketingu i obejmowała omówienie właściwości wód mi-
neralnych oraz prezentację Spółdzielni Pracy Piwniczanka. Uczestnicy 
zostali również zaproszeni na halę produkcyjną, gdzie mieli możliwość 
zobaczenia w pełni zautomatyzowaną  linię do rozlewania i butelkowa-
nia wody mineralnej. 
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5. Szkolenia

W ciągu ostatnich dziesięciu lat LGD zorganizowała: 
l 11 – szkoleń dla członków rady z zakresu oceny wniosków;
l  9 – szkoleń dla mieszkańców  o tematyce różnej;
l  25 – szkoleń dla wnioskodawców z zakresu możliwości ubiegania 

się o dofinansowanie.

6. Promocja LGD na zewnątrz podczas targów 
w kraju i za granicą

Swoje atrakcje LGD promuje na zewnątrz i tak na przykład „Cieszyń-
ska Kraina” wystawiła swoje stoiska na Międzynarodowych Targach Tu-
rystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach, Dożynkach 
Jasnogórskich w Częstochowie, czy Targach Turystyki Weekendowej 
„ATRAKCJE REGIONÓW” w Chorzowie. 

 
Jesteśmy członkiem Regionalnej Sieci LGD województwa śląskiego 

Silesian Leader Network oraz za pośrednictwem sieci regionalnej rów-
nież POLSKIEJ SIECI LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD.

W ramach sieci Silesian Leader Network konsultowaliśmy niezliczo-
ną ilość projektów rozporządzeń dot. LGD i wdrażania LSR, które doty-



71

czyły zarówno okresu programowania 2007-2013, ale także wszystkich 
dokumentów zakładających realizację okresu programowania na lata 
2014-2020.

Dodatkowo przedstawiciele, zarząd oraz pracownicy biura LGD  
brali udział w niezliczonej ilości spotkań, konferencji i seminariów na 
szczeblu regionalnym, krajowym, oraz zagranicznym.



W ieloletnia działalność LGD „Cieszyńska Kraina” to ciągły proces 
budowania partnerstwa, dlatego cieszy nas fakt, że w ostatnich 
latach LGD powiększyła się, przybyły nowe gminy i członkowie.

Dzięki temu procesowi wszyscy zainteresowani mieszkańcy, podmio-
ty, instytucje społeczne oraz gospodarcze mogą działać na rzecz rozwoju 
„Cieszyń skiej Krainy”.

Proces budowania ciągle trwa, zatem zapraszam wszystkich zainte-
resowanych do dalszej współpracy na rzecz rozwoju lokalnego.

Należy pamiętać, że LGD to ludzie! Minione lata ubiegły nam na pra-
cy z ludźmi i dla ludzi. Wspólnie z mieszkańcami określaliśmy nasze cele 
i działania. Nadal chcemy korzystać z pomocy i wsparcia lokalnej społecz-
ności oraz wszystkiego, co przez 10 lat udało się wspólnie wypracować. 

Trzeba pamiętać, że w ciągu tych 10 lat zmieniali się ludzie tworzący 
LGD, a każdy z nich wniósł w działanie naszej Grupy cząstkę siebie. Nasze 
Stowarzyszenie korzysta z wszystkich doświadczeń osób, które działały na 
rzecz naszej Grupy.

W kolejnych latach LGD będzie nadal korzystać z  doświadczeń 
zdobytych na przestrzeni lat, wdrażając równocześnie nowe pomysły 
i wspierając lokalną społeczność. 

Pamiętamy, że Stowarzyszenie tworzą nasi mieszkańcy i to dla nich 
chcemy dalej pracować.

Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować, wszystkim 
osobom, które przez 10 lat w jakikolwiek sposób wspierały i przyczyniały 
się do funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”. Nie 
sposób wymienić tutaj wszystkich – dlatego wszystkim razem i każdemu 
z osobna w imieniu Zarządu DZIĘKUJE. 

             Prezes Zarządu LGD „Cieszyńska Kraina”

   Jerzy Szalbot
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