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Poznajemy

„Markę Lokalną”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa
Działania Nadarzyn - Raszyn-Michałowice wspólnie realizują projekt współpracy pn. „ Marka Lokalna na BIS”. Część działań już zrealizowano.
Konkurs na wyłonienie najlepszych, wzorcowych produktów i usług z terenu współpracujących Lokalnych Grup Działania w kategoriach:
produkt spożywczy, sztuka/rękodzieło, produkt użytkowy/rękodzieło oraz produkt turystyczny/rekreacyjny ogłoszony w 2021 roku pozwolił na
wyłonienie 60 Laureatów, których możecie Państwo poznać na naszych łamach. W wydaniu publikujemy też plany działań w ramach współpracy
trzech Lokalnych Grup Działania przy projekcie „ Marka Lokalna na BIS” i wydarzenia, które już miały miejsce.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna
Kraina Górnego Śląska” obejmuje zasięgiem 16
gmin leżących w środkowo-zachodniej części województwa śląskiego. Należą do nich gminy: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski
Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice,
Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś i Zbrosławice. Obszar Lokalnej Grupy Działania to przede wszystkim czyste lasy pola
i malownicze krajobrazy. Poza unikatową przyrodą, na którą składa się różnorodna roślinność
oraz bogactwo świata zwierząt; na obszarze gmin
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Leśna
Kraina Górnego Śląska” występują liczne zabytki.
Są to perły architektury sakralnej i świeckiej stanowiące dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu. Natomiast rozwinięta sieć ścieżek rowerowych
stwarza możliwość aktywnego spędzania wolnego
czasu. Można tu popływać kajakami, jeździć konno,
skorzystać z kąpielisk i wielu innych atrakcji oferowanych przez gminy i lokalnych przedsiębiorców.
Wszystkie te elementy są gwarancją udanego wypoczynku i sprawiają, że każdy pragnie tu wrócić.
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” obejmuje obszar gmin: Bobrowniki, Mierzęcice,
Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec i Woźniki.
Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim poprawa jakości życia na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów historyczno-kulturowych, zastosowania nowych technologii
oraz popularyzacji produktów lokalnych. To obszar
bardzo bogaty kulturowo. Liczne zabytki, interesujące obiekty architektoniczne, dawne budowle,
urozmaicona rzeźba terenu, roślinność i zwierzęta–
przyciągają rzesze turystów z całego kraju. Lokalna
Grupa Działania „Brynica to nie granica” realizuje
wiele działań mających na celu promowanie obszaru gmin wchodzących w jej skład, organizuje
imprezy kulturalne, sportowe, spotkania informacyjne, nawiązuje współpracę z Lokalnymi Grupami
Działania z kraju i zza granicy. Prowadzi szkolenia
oraz konsultacje dla mieszkańców.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn–Raszyn-Michałowice powstało
8 czerwca 2015 roku. Obejmuje zasięgiem trzy
duże podwarszawskie gminy: Nadarzyn, Ra-

Promocji produktu lokalnego w Internecie. Kolejnym etapem konkursu był udział w Europejskich
Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem
w sierpniu ub.r., podczas których Laureaci prezentowali swoje produkty i usługi. We wrześniu
ub.r. w Ustroniu miało miejsce szkolenie w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych. Zajęcia prowadzili: Paweł Kłoda, dziennikarz, reporter, montażysta, szkoleniowiec; Iza
Kaczyńska z „Dzień Dobry TVN”; Karolina Skórka
z Parku Rozrywki „Twinpigs”, Kuba Kurzela, czołowy polski spiker i konferansjer.

szyn oraz Michałowice. Stowarzyszenie działa
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich. W szczególności stawia na: wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru
gmin Nadarzyn, Raszyn, Michałowice; opracowanie, aktualizowanie i realizowanie Lokalnej
Strategii Rozwoju, (zwanej dalej LSR, w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin); ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych;
rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii; rozwój
turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój
produkcji wyrobów regionalnych w gminach
oraz na terenie Polski i za granicą, a także rozwój edukacji na terenach wiejskich i wiele innych działań zwiększających poprawę jakości
życia na obszarach wiejskich. Dzięki działaniom
Lokalnej Grupy Działania można tu w ciekawy
i urozmaicony sposób spędzić wolny czas. Organizowane są m.in. spływ kajakowy rzeką Utratą,
przejażdżki rowerowe nowo utworzonymi ścieżkami, zwiedzanie Austerii w Raszynie, a także

zwiedzenie sali widowiskowej Zespołu Pieśni
i Tańca „Mazowsze”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina Górnego Śląska, Lokalna Grupa
Działania „Brynica to nie granica” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn–
Raszyn-Michałowice wspólnie realizują projekt
współpracy pn. „ Marka Lokalna na BIS”. Część
działań już zrealizowano. Konkurs na wyłonienie najlepszych, wzorcowych produktów i usług
z terenu współpracujących Lokalnych Grup
Działania w kategoriach: produkt spożywczy,
sztuka/rękodzieło, produkt użytkowy/rzemiosło
oraz produkt turystyczny/rekreacyjny ogłoszono
w 2021 roku. W Miasteczku Śląskim utworzono
Centrum Marki Lokalnej. W wyniku rozstrzygnięcia wybranych zostało po 20 Laureatów z każdej
grupy. 17 czerwca ub. roku odbyła się uroczysta
Gala w Zbrosławicach, na której zostały wręczone certyﬁkaty oraz statuetki. U wszystkich Laureatów zorganizowano sesje fotograﬁczne. W lipcu
ub.r. Laureaci uczestniczyli w specjalnie dla nich
zorganizowanym szkoleniu w Ustroniu, z zakresu

Do zrealizowania w ramach projektu „Marki Lokalnej” pozostały jeszcze: wizyta studyjna – w celu
poznania „dobrych praktyk” w zakresie produktów
i usług lokalnych. Dla uczestników zostanie zorganizowany czterodniowy wyjazd studyjny, który
umożliwi wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w tematyce interesującej Laureatów. Podczas wyjazdu
uczestnicy odwiedzą pracownie, miejsca dziedzictwa kulturowego oraz atrakcje turystyczne. Poznają przykłady produktów lokalnych oraz techniki ich
wytwarzania. W wyjeździe wezmą udział wszyscy
Laureaci konkursu (60 osób) oraz przedstawiciele
z obszaru partnerskich Lokalnych Grup Działania.
Powstaną również kolejne spoty filmowe z cyklu
„Z klimatem i z pasją”. Jest to ogólnopolski program
publicystyczny emitowany na antenie „Polsatu”, raz
w tygodniu już od ponad 5 lat). Zadanie zakłada realizację i emisję 12 felietonów, w każdym zostanie
zaprezentowanych po kilku laureatów. Zaplanowano także powstanie krótkiego ﬁlmu na potrzeby
promocji projektu oraz produktów lokalnych. Już
powstał kanał YouTube o nazwie Marka Lokalna
oraz FB Marka Lokalna.
W czerwcu br. w Kompleksie Pałacowo–Parkowym w Koszęcinie zaplanowano organizację jarmarku „Marki Lokalnej”. W ramach trzydniowego
wydarzenia szacuje się, że stoiska laureatów (20
namiotów) odwiedzi ok. 300 osób. Laureaci wezmą też udział w wydarzeniach lokalnych na obszarze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn–Raszyn- Michałowice.
Redakcja

LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica” i Lokalną Grupę Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.3
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Agnieszka Jarząbek
Pracownia Artystyczna Scrapinspiracje
Adres: ul. Leśna 8, 42-700 Sadów
Tel. 503 009 572
Email: agnieszkajarzabek@prestigo.net
Facebook: Pracownia Artystyczna Scrapinspiracje by
Agnieszka Jarząbek
Linia papeterii i dodatków tekturowych „Gryfny Śląsk”
to kolekcja poświęcona tradycji i kulturze śląskiej
przeznaczona dla rękodzielników, jak i na potrzeby
różnorodnych zajęć plastycznych.
Silnie zakorzenione w kulturze śląskiej elementy
nawiązują do tradycji śląskiej promując regionalne
stroje (kubrak, korona, fartuch śląski, chusta, korale),
obrzędowość i życie codzienne Ślązaków (kołacz, para
młoda, czapka górnicza, kilof ) oraz gwarę śląską
(dekory tekturowe z napisami w gwarze śląskiej).

Iwona Piecuch
Tel. 609 546 017
www.ipiecuch.pl/pl/
-Znajdziesz tu biżuterię pełną barw
i bardzo kobiecą.
Powstaje ona w bardzo krótkich seriach.
Do jej zrobienia wykorzystywane są najlepszej jakości
materiały (tkaniny, kamienie półszlachetne, koraliki
szklane oraz masa polimerowa)
i elementy wykonane ręcznie
- zachęca właścicielka.

Renata Łyniewska
Zabawka przytulanka – Kot Baryła
Tel. 515 174 773
Facebook: teczowerobotki
Instagram: teczowe_robotki
PPUH Pracownia Rękodzieła Renata Łyniewska ma
w ofercie szeroki wachlarz prac szydełkowych: obrusy
i serwety, kolorowe chusty i szale, ozdoby okienne,
zabawki, a przede wszystkim swoją dumę–laureatkę
„Marki Lokalnej Bis”–przytulankę „Kota Baryłę”.
Zapraszam do kontaktu
przez konta w mediach społecznościowych.

Marcelina Myrcik Wachowska
Pracownia Mała Sztuka
Ręcznie malowane bombki
z herbem gminy Koszęcin

Tel. 668 909 694
Email: pracownia.malasztuka@gmail.com
www.pracownia.malasztuka.com/
Facebook: Pracownia.Mala.sztuka
Pracownia „Mała sztuka” to lokalna ﬁrma czerpiąca
inspiracje z otoczonego lasami regionu na północy
Górnego Śląska. Pracownia zajmuje się głównie
tworzeniem ręcznie malowanych bombek oraz plastrów
drewna, które stają się unikatowymi obrazami.
„Mała sztuka”, którą tworzę, jest estetyczna
i dopracowana pod każdym względem. Bliskość lasów
oraz uwielbiane przeze mnie góry i podróże są źródłem
wielu pomysłów i to najczęściej te tematy pojawiają się
w moich pracach–mówi artystka.

Pracownia KOFAR Piotr Farbowski
Stalowy upcykling

Bogumiła Borejszo
Jarmińska „BURDKA SZYJE”

Tel. 502 371 432
www.kofar.pl
Facebook: Kofar Produkt/usługa
Stalowy upcykling jest wyższą formą promowanego
obecnie recyklingu.
W „Pracowni KOFAR” ze skorodowanych elementów
stalowych przez większość z nas postrzeganych jako
złom powstają przedmioty użytkowe z duszą.
Taki metal w połączeniu ze starym drewnem, kamieniem
lub szkłem stanowi harmonijne uzupełnienie wnętrz
industrialnych, nowoczesnych, ewentualnie jako
ciekawy kontrast w klasycznym anturażu.
Pracownia stawia na produkt jednostkowy
i spersonalizowany.

Instagram: burdkaszyje
Firma oferuje torby uszyte z różnorodnych materiałów,
spersonalizowane, z indywidualnie dobraną
podszewką, które mogą być eleganckim dodatkiem
do stroju.
W ofercie są też torby na zakupy czy dla sportowców.
Inne nasze produkty to: nowoczesne, eleganckie torby
z grubego sznurka bawełnianego, kosze,
pojemniki na żywność zrobione na szydełku.
Można tu nabyć też opaski na głowę, na różne pory
roku, wykonane na drutach.
Wszystkie produkty wykonywane są na indywidualne
zamówienie.

Kreatywna babka Izabella Kowoll

PLICZKO Gospodarstwo Rolne
Obrazy akwarelowe
z motywami roślinnymi śląskiej wsi

Drewniane domki
Adres: ul. Mickiewicza 20, 42-690 Tworóg
Tel. 502 090 726
Email: iza@kowoll.pl
Domki z drewnianych odpadów, starych palet.
Jest to sposób na recykling.
Każdy domek jest inny, niepowtarzalny.
Domki nawiązują stylem do naszych lokalnych domów,
do Śląska.
Pojawiają się również kamieniczki, familoki.

Tel. 506 154 603
www.pliczko.pl
Facebook: PLICZKO Gospodarstwo Rolne
„Pliczko Gospodarstwo Rolne” to mała, rodzinna ﬁrma
z Woźnik, prowadzona przez Bartłomieja i Agatę
Pliczko. Jej ideą jest produkcja nie przetworzonej
żywności naturalnej. Państwo Pliczko prowadzą również
Inkubator Przetwórstwa Lokalnego.
Gospodarstwo działa w duchu „zero waste”. Obrazy
akwarelowe z motywami śląskiej wsi to efekt
zamiłowania Agaty do przyrody, ale też jej wyuczony
zawód plastyczki. Obrazy urozmaicają i nadają
charakterystycznego klimatu wnętrzom sklepów
właścicieli w Woźnikach i w Katowicach.
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Beata Kaszyca
Tel. 882 821 714
Facebook: sklepartystycznorekodzielniczy
-Zajmuję się ceramiką artystyczną i użytkową.
Czasem pod wpływem chwili, przygotowuje coś
z innych materiałów.
Każda rzecz, którą tworzę jest niepowtarzalna,
tworzona z wyobraźni i pasji.
Zapraszam do mojego małego świata robótek
ręcznych–mówi artystka.
Sprzedaż poprzez kontakt telefoniczny
bądź przez „Facebooka”.

Sebastina Musik
Płaskorzeźby
Adres: ul. Stawowa 26, 42-287 Babienica
Tel. 784 171 484
Facebook: Rzeźba w drewnie Musik Sebastian
Od wielu lat zajmuję się rzeźbieniem w drewnie,
biorę udział w różnych wystawach
oraz kiermaszach. Moje rzeźby wystawiam
na Facebooku oraz na OLX
- reklamuje się artysta.
Sebastian Musik wykonuje oryginalne płaskorzeźby,
zegary, ﬁgurki, miski.
Twórca robi również drewniane wózki dla dzieci.

Maja Biwo
Naszyjnik Pyskowickie Mosty Kolejowe
Tel. 534 017 024
Email: biwo.maja@gmail.com
www.tollini.pl/
Facebook: tollini – piękno za szkłem
Inspiracją dla powstania biżuterii artystki były
tzw. Bały, czyli znajdujące się nad rzeką Dramą–
wiadukty, będące pozostałością nieukończonego
węzła kolejowego. Malowniczy krajobraz, cieszy
się powodzeniem nie tylko wśród miejscowych.
Wisiorek został wykonany ręcznie, w technice witrażu
Tiﬀany’ego. Wśród prac autorki, oprócz ręcznie
malowanej biżuterii możemy również znaleźć szklaną
biżuterię i dodatki, w których wnętrzu zamyka
naturalne kwiaty, zebrane na pobliskich łąkach.

Joanna Kowalewska
„CERAMIKA JOANNY”
Tel. 694 116 733

Jacek Pyda
Malarstwo – akwarela
Tel. 601 490 041
Email: pydajacek@o2.pl
Prace malarskie i rysunki malowane są głównie farbami
akrylowymi, czasem farbami olejnymi.
Rysunki wykonane są ołówkiem, rysikiem,
czasem węglem oraz pastelami suchymi.
Tematem prac są przede wszystkim pejzaże, ciekawe
obiekty lub widoki.
Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca.
Miejsca, pełne ciepłych wspomnień,
uspokojenia, nostalgii.
Pozwól, abym mógł w artystycznym wyrazie uwiecznić,
to co dla Ciebie jest tak cenne
- zachęca Jacek Pyda.

Beata Grzeniewska
BetiDO
Tel. 788 428 312
Facebook: BetiDO
Zapraszam do mojego świata hand made, w którym
tworzę piękne rzeczy.
We wszystko co robię, wkładam kawałek serca.
Wszystko co robię, powstaje z pasji.
Każdy produkt jest niepowtarzalny oryginalny i jedyny
w swoim rodzaju. Dostępna jest ceramika użytkowa
(patery, talerze, talerzyki, miseczki, kubki), a także
ozdobna – kolczyki, magnesy, guziki, zawieszki
- mówi Beata Grzeniewska.
Produkty dostępne są na FB, Instagramie, a także
stacjonarnie w miejscu, w którym powstają.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji
Śląskiej w Nakle Śląskim
Promocja stroju bytomsko-rozbarskiego
Tel. 698 959 513
Facebook: Przyjaciele Śląska
Przedstawiamy odwzorowanie stroju bytomskorozbarskiego (śląskiego-rozbarskiego). W trakcie
produkcji rękodzielniczej użyto oryginalnych
materiałów wykorzystywanych w szyciu strojów
pełnowymiarowych. Model tego stroju jest świetnym
nośnikiem promocyjnym, propaguje historię
śląskiego stroju oraz śląską tradycję i kulturę.
Elementy charakterystyczne stroju są ważnym
przekazem edukacyjnym, kulturowym i materiałem
do badań etnograﬁcznych. Realizacją tego artefaktu
przedłużamy pamięć o stroju śląskim.

Wojciech Kamieniecki
GRAWERUJEMY.EU

Facebook: CeramikaJoanny

Tel. 882 915 666

Ceramika jest wytwarzana ręcznie w pracowni, według

www.grawerujemy.eu

własnych wzorów i pomysłów.
To wyroby użytkowe ozdobne i okazjonalne.

Firma oferuje usługi grawerowania,

Artystka od 10 lat uczestniczy w kiermaszach

znakowania, cięcia laserowego.

na Mazowszu i Podlasiu.

Usługi wykonane są z dużą precyzją

Brała też udział w Bolesławcu w „Święcie ceramiki”.
Dodatkowo prowadzi zajęcia
dla dzieci i osób chętnych.

Dominika Dąbek
macrame&wool
Instagram: macrame_and_wool
Makramowe cuda.
Każda rzecz jest upleciona ręcznie z bawełnianych
sznurków z dodatkiem elementów drewnianych.
Makramowe dzieła można nabyć
na lokalnych kiermaszach
oraz poprzez proﬁle społecznościowe
na „Facebooku” i „Instagramie”
- podkreśla Dominika Dąbek.

i dokładnością, mają wysoką jakość.
Firma wykona grawer na każdym materiale.
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Restauracja w Starym Młynie
Chleb na zakwasie
Adres: ul. Wolności 28a, Zbrosławice
Tel. 502 422 156
Email: k.burda@restauracjastarymlyn.pl
www.restauracjastarymlyn.pl/
Facebook: dolinadramy
Chleb na zakwasie przygotowywany jest
tradycyjną metodą, według oryginalnej receptury,
z nieprzetworzonych produktów. Może to być
chleb żytni razowy z nasionami wiesiołka, ziarnami
słonecznika, sezamu, siemienia lnianego, ekologiczny.
Jest niezwykle przyjazny dla zdrowia.
W dzisiejszych czasach taki chleb jest wyjątkowy–nie
tylko dlatego, że jest w 100% regionalny, ale przede
wszystkim, bo pomaga zachować nas w zdrowiu.

Marcin Jabłoński
Kawiarnia
„U DZIEWCZYN – kawa i jedzenie”
Adres: Przemysłowa 2/1, 05-831 Rozalin
Tel. 883 605 639
Facebook: kawaudziewczyn
Kawiarnia „U dziewczyn”,
to klimatyczne miejsce na spotkania rodzinne,
koleżeńskie, a także biznesowe
oraz warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych.
Jesteśmy bardzo otwarci.
Chętnie spełniamy życzenia naszych gości
i cieszymy się,
gdy możemy sprostać ich oczekiwaniom.

Ser_Tom Katarzyna Krzyżowska
Kozieradkowy świeżak

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury
i Tradycji Śląskiej w Nakle Śląskim
Gymiza
Tel. 698 959 513
Facebook: Przyjaciele Śląska
„Gymiza” to regionalna, autorska potrawa
z miejscowości Orzech. W jej składzie są warzywa
zebrane późną jesienią: marchewka, pietruszka,
seler, por, pomidory, czosnek, kalaﬁor, słodka
papryka, pieczarki. Warzywa zostają zmielone
w maszynce o dużych oczkach, zasolone starą metodą
i przechowywane w glinianym naczyniu w piwnicy.
„Gymizę” stosuje się do gotowania zup, przyprawiania
kasz, smażenia mięs, ryb itp. Taka metoda
przechowywania, konserwowania i NIE–marnowania
jedzenia jest znana od ponad 100 lat.

Gospodarstwo Agroturystyczne Ranczo
Domowe ciasteczka z Rancza
Adres: ul. Nogowczycka 1, 44-180 Proboszczowice
Tel. 516 197 139
Email: ranczo.proboszczowice@interia.pl
Facebook:
gospodarstwoagroturystyczneranczoproboszczowice
Tradycyjne ciasteczka przygotowywane według
przepisów naszych babć i cioć. Podstawowym
składnikiem jest masło, cukier, mąka, cierpliwość i serce.
Każde ciasteczko wyrabiane, pieczone i dekorowane jest
z najwyższą starannością.
Ciasteczka są malutkie, kruche, smaczne, w sam
raz „na raz”. Atutem naszych słodkości jest to, że są
delikatne, słodkie i uroczo wyglądają.
W każdej paczce znajduje się 10 rodzajów ciasteczek.

„REGUŁY SMAKU”

Tel. 501 330 097
www.sertom.pl
Facebook: SER_TOM
Firma „SER_Tom” powstała z zamiłowania do zdrowej
żywności, a w szczególności do serów.
Sery wykonywane są z prawdziwą pasją.
Produkty robi się z mleka krowiego,
koziego lub owczego.
- W produkcji wykorzystujemy jedynie naturalne
składniki, nie stosujemy żadnych ulepszaczy,
ani dodatków chemicznych.
A mleko, które wykorzystujemy w naszej produkcji
pochodzi od lokalnych hodowców–mówi Katarzyna
Krzyżowska.

Adres: Aleja Powstańców Warszawy 2, 05-816 Reguły
Tel. 603 999 602
Facebook: RegułySmaku
Jesteśmy małą ﬁrmą z wielką pasją. Naszą działalność
rozpoczęliśmy rok temu i od samego początku
dążyliśmy do stworzenia smacznej, domowej kuchni,
dzięki której nasi klienci poczują się “jak u mamy”.
Dzięki współpracy z lokalnymi producentami
restauracja jest w stanie
utrzymać najwyższą jakość dań.
W ciągu ostatnich miesięcy udało się rozwinąć usługi
cateringowe, które obecnie cieszą się popularnością
na wielu imprezach okolicznościowych organizowanych
przez mieszkańców.

Cukiernia Surdel
Ciasto malinowa chmurka

Tłocznia u Mazurkiewiczów
Ekologiczne soki

Adres: ul. Dolna Wieś 2, Pilchowice
Tel. 506 080 599
Email: gosia.surdel80@gmail.com
www.cukiernia-surdel.pl/
Malinowa chmurka
(ciasto na biszkoptowym spodzie, pokryte malinową
glazurą, otulone rozpływającą się w ustach
delikatną jak chmurka bezą,
obsypane prażonymi migdałami).
Ciasto przygotowywane jest z najwyższej jakości
produktów naturalnych i świeżych.

Tel. 518 045 244, 604 285 377
www.tlocznianajurze.pl
Facebook: Tłocznia u Mazurkiewiczów
Od ponad 10 lat tradycyjnie tłoczymy soki z owoców
i warzyw. Każdy kto ma nawet niewielki sad może
do nas przyjechać i skorzystać z usługi tłoczenia–mówią
państwo Mazurkiewicz.
Soki są pasteryzowane i nalewane do worków
z kranikiem lub do butelek szklanych. Przechowują się
doskonale nawet przez rok. Soki w 100% są naturalne,
bez dodatków, zawierają witaminy, polifenole i minerały.
Polecamy ekologiczne soki z jabłek, malin, aronii,
czarnej porzeczki, czarnego bzu, truskawki, pigwy,
pigwowca, marchewki, buraka itp.
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Restauracja „Pod ślimakiem”
Adres: ul. Mokra 7, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
Tel. 22 463 55 09
www: www.restauracjapodslimakiem.pl/
Restauracja powstała w połowie 2015 roku.
Nazwę zawdzięcza ogromnej fascynacji ślimakami,
z którą niemal na każdym kroku można spotkać się
w Kajetanach.
Dlatego w karcie dań restauracji jest kilka specjalnie
wyselekcjonowanych potraw, których podstawą są
ślimaki hodowane w Polsce. Są to, np. „Ślimaki w salsie
pomidorowej z grzankami”, „Ślimak po burgundzku”, czy
„Czarny makaron z krewetkami lub ślimakami w salsie
pomidorowo-czosnkowej”. „Pod ślimakiem” to miejsce,
gdzie każde danie tworzone jest ze smakiem i pasją
do dobrego i zdrowego jedzenia.

PLICZKO Gospodarstwo Rolne
Olej rzepakowy tłoczony na zimno
Tel. 506 154 603
www.pliczko.pl
Facebook: PLICZKO Gospodarstwo Rolne
„Pliczko Gospodarstwo Rolne” to mała, rodzinna
ﬁrma z Woźnik, prowadzona przez
Bartłomieja i Agatę Pliczko, której ideą jest produkcja nie
przetworzonej żywności naturalnej.
Prowadzi również Inkubator Przetwórstwa Lokalnego.
Gospodarstwo działa w duchu „zero waste”, opakowania
produktów pozbawione są plastiku, a żywność nie zawiera
sztucznych dodatków, barwników czy konserwantów.
W ofercie znajduje się np. olej rzepakowy tłoczony,
tradycyjnie na zimno, dzięki czemu uzyskana oliwa ma
dokładnie taki sam skład jak nasiona wytłoczonej rośliny.

Gospodarstwo Rolne Rodzinne
Śmietana babci zakwaszana
Adres: ul. Słoneczna 39, Połomia
Tel. 781 935 085
Email: bernadetakubacka@wp.pl
Śmietana z niepasteryzowanego mleka krowiego.
Ukwaszana kulturami bakterii, gęsta, kremowa,
lekko kwaskowa,
smakuje jak dawniej u babci.
Śmietanę można nabyć w sklepiku przy naszym
gospodarstwie rolnym w Połomii.

Andrzej Dobiegała
Wędliny tradycyjne
Tel. 663 424 451
Produkcja wędlin tradycyjnych bez sztucznych
dodatków – bez chemii.
Wyroby powstają zgodnie z domowymi recepturami.
Dzięki temu zachwycają smakiem i coraz częściej
pojawiają się w kuchniach prywatnych,
jak i w lokalach gastronomicznych.
Sprzedaż w przydomowym sklepiku oraz na bazarkach
m.in w Piastowie (woj. mazowieckie)

ZPH JONCZYK SP J
Mąki z młyna
Tel. 502 452 242
Email: fantazja.urwisek@gmail.com
Młyn w Koszęcinie został zbudowany na przełomie
1925 i 1926 r. Wybudował go Jerzy Jonczyk. Pasja
z jaką prowadził młyn przetrwała do dziś. W 1990
r. obiekt ponownie przejęli prawowici właściciele.
(Zachowały się oryginalne mury, nieliczne urządzenia
oraz część drewnianej podłogi). Obecnie wnukowie
i prawnukowie kontynuują tradycję mielenia
zboża. Mąka sprzedawana jest w 25 kg lub w 50 kg
workach oraz 1 kg. Każdy rodzaj zboża jest badany
w laboratorium. 1 kg mąki torebkowej pakuje się
„ręcznie” bez użycia żadnych maszyn. Młyn posiada
w swojej ofercie dwa rodzaje mąki: pszenną i żytnią.

„U strażaka” Marcin Malczewski
Tel. 881 298 998
Facebook: UStrażaka
„U strażaka” proponujemy w 100 % naturalne,
smaczne, aromatyczne, bez sztucznych dodatków
wędzone w dymie wyroby.
Wśród nich są szynki, pasztety
oraz kiełbasy.
Stawiamy na swojskie, naturalne,
bez konserwantów i innych sztucznych dodatków
produkty i dokładamy wszelkich starań,
by oferowane przez nas wyroby były
nie tylko smaczne, ale też zdrowe

Browar Rzemieślniczy Piekarnia Piwa
Srebrna Legenda
Tel. 507 300 080
www.piekarniapiwa.pl
Piwo rzemieślnicze „Srebrna Legenda” to produkt dolnej
fermentacji o czystym, chmielowym smaku, z ziołowym
akcentem i herbatnikową podbudową.
Nasze piwa wytwarzamy lokalnie, nadając im nazwy
związane z okolicą. Stosujemy naturalne składniki
najwyższej jakości i nie pasteryzujemy piwa.
Tak jak kiedyś okoliczni gwarkowie wydobywali srebrny
kruszec, tak my wydobyliśmy dla smakoszy subtelne smaki
klasycznego „Pilsa” w naszym piwie.
To równie szlachetny skarb jak legendarne srebro.
Smacznego!–zapraszają pracownicy browaru.
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LRL Lewke Rak Lampy
Lampa Stojąca LR-07

Adam Górski
Budki lęgowe

Adres: ul. Kochanowicka 26a, 42-713 Kochcice
Tel. 503 979 860
Email: biuro@lrl-lamps.eu
www.lrl-lamps.eu/
Lampa stojąca LRL wykonana jest z drewna dębowego,
które jest mocnym, stabilnym i długowiecznym
surowcem, a sama produkcja to rzemiosło
na najwyższym poziome.
Lampa to gwarancja niepowtarzalnego efektu
aranżacyjnego i doskonałość w każdym detalu,
gdyż za wyjątkowym designem zawsze stoi
mistrzowskie wykonanie.

Tel. 602 31 21 31
Facebook: Adam Górski
Zapraszam Państwa do świata moich pasji zrodzonych
z miłości do drewna–zachęca Adam Górski.
Artysta tłumaczy, że drewno jest wyjątkowym
materiałem, drugie życie można mu nadawać
praktycznie nieskończoną ilość razy. Ten piękny materiał
pasuje do wszystkiego i wszystkim się podoba.
Szczególnie upodobałem sobie dekoracyjne domki
dla ptaków, pełniące funkcję mieszkań dla naszych
latających przyjaciół, drobne artykuły dekoracyjne
do domu, wazony, podkładki, tace.
Odkrywanie drewna wciąż mnie fascynuje.
Mam nadzieję, że to hobby na całe życie–dodaje.

Marta Tymoszyk
ARTIGA

Jakub Walczak, Sebastian Howaniec
Ogrodowa świeca betonowa

www: www.p-craft.pl
Meble, zabawki i inne przedmioty użytkowe są
wykonywane metodą rzemieślniczą, głównie ze sklejki,
według własnych projektów.
(Wykończenie powierzchni to przede wszystkim
lakier lub pokrycia naturalne jak olej i wosk).
Większość produkcji odbywa się ręcznie, ale korzystamy
też z maszyn sterowanych cyfrowo. Aktualnie
w naszej ofercie są kwietniki, stołki, taborety zdobione
graﬁką, drewniane chodziki, zawieszki do skrzynek
balkonowych.
Nasze produkty wystawiamy na portalu aukcyjnym lub
sprzedajemy lokalnie.

CadCraft Tomasz Satora
Zegar winylowy

Adres: ul. Ks. Drozdka 31, 42-660 Kalety
Tel. 696 488 696
Email: outlet.swieczkowy@gmail.com
www.swieczkowy.pl/
Facebook: swieczkowy
Ogrodowa świeca betonowa jest produktem,
który łączy minimalistyczny design z praktycznym
zastosowaniem w życiu codziennym.
Głównymi atutami świecy są ekologiczna forma osłonki
(jest wykonana z betonu B60) oraz mieszanka użyta
do produkcji świecy. Świeca ma właściwości antykomarowe. Zawiera wosk pszczeli i ma drewniany knot.
Osłonka betonowa po wypaleniu się wosku ma szerokie
zastosowanie, np. może być ponownie napełniona.
Świeca jest personalizowana.

Jarosław Koć
HERMES SERWIS

www.cadcraft.pl
Facebook: CadCraft
„CadCraft” zajmuje się projektowaniem oraz realizacją
indywidualnych zamówień wykonywanych z płyt mdf,
ze sklejki, drewna, pleksi, ﬁlcu oraz (zużytych) płyt
winylowych, czego przykładem są „zegary winylowe”
–wyróżnione tytułem „Marka Lokalna”.
-Tworzymy piękne i funkcjonalne rzeczy, od małych
dekoracji do domu, poprzez abażury do lamp, zegary,
zabawki sensoryczne, aż po meble 3D
i panele ażurowe–zachęca właściciel.
Każdy produkt ma wyjątkowy design. Istnieje
możliwość wykonania na produktach grawerunku,
co sprawi iż staną się jeszcze bardziej niepowtarzalne.

Adres: Al. Jerozolimskie 290, Reguły
Tel. 502 007 080
Facebook: hermeserwis
„HERMES Serwis” to nowoczesny warsztat samochodowy
z myjnią wyposażony w specjalistyczne narzędzia
i maszyny diagnostyczne najnowszej generacji.
To również profesjonalny zespół fachowców z bogatym
doświadczeniem w branży motoryzacyjnej.
-Wszystko to pozwala nam na kompleksową obsługę
od najmniejszych aut osobowych po największe
auta dostawcze. Podejmiemy się diagnostyki oraz
profesjonalnej i kompleksowej naprawy wszelkich
usterek. Jako jedyni oferujemy nowy rodzaj usług
na lokalnym rynku jakim jest szybki serwis pojazdu
z gwarancją jakości–podkreślają w „HERMES Serwis”.

Martyna Wełyczko
– Łebek Sklep przy pasiece
Świece z wosku pszczelego

PLICZKO Gospodarstwo Rolne
Poduszka z naturalną łuską orkiszu

Tel. 798 227 145
Email: sklep.przy.pasiece@gmail.com
Facebook: sklep.przy.pasiece
Właścicielka zaprasza do pszczelego świata, do „Pasieki
w paski”, z której oprócz miodu, pozyskuje się również
wosk do produkcji najzdrowszych ze wszystkich świec.
Są wykonane ręcznie przez żonę pszczelarza.
Wosk pszczeli ma wiele zalet.
Nie kopci i nie zanieczyszcza powietrza szkodliwymi
substancjami, jak paraﬁna, ale podczas spalania,
jonizuje powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy!
Przebywanie w pomieszczeniu,
w którym płonie świeca z wosku działa dobrze na górne
drogi oddechowe i koi nerwy.

Tel. 506 154 603
www.pliczko.pl
Facebook: PLICZKO Gospodarstwo Rolne
„Pliczko Gospodarstwo Rolne” to mała, rodzinna ﬁrma
z Woźnik, prowadzona przez Bartłomieja i Agatę Pliczko.
Jej ideą jest produkcja nie przetworzonej żywności
naturalnej. Właściciele prowadzą również Inkubator
Przetwórstwa Lokalnego.
Gospodarstwo działa w duchu „zero waste”, opakowania
produktów pozbawione są plastiku, a żywność nie zawiera
sztucznych dodatków, barwników czy konserwantów.
Poduszki z łuskami orkiszu powstają z łuski–produktu
ubocznego z obłuszczania ziaren zboża, stosowanego
do produkcji mąki i płatków gniecionych.
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Katarzyna Śnieżko
ORGANIC LIFE S.A.

Daniel Nadolski
Świece zapachowe

Tel. 22 663 18 87
www: www.organiclife.com.pl/
Facebook: Organiclifeoﬃcial · Zdrowie/uroda
Jesteśmy polską ﬁrmą o międzynarodowym zasięgu,
ale wciąż zachowujemy rodzinny charakter i staramy się
być blisko naszych odbiorców.
Tworzymy produkty pełne natury – jesteśmy z nią silnie
związani. Nasza miłość do roślin to nie slogan – mamy
plantacje w Górach Sowich, na Sycylii i Peloponezie –
uprawiamy tam najważniejsze dla nas rośliny.
Jesteśmy dumni z naszych produktów, są skuteczne
i delikatne, a kompozycje z których korzystamy, są
niespotykane nigdzie indziej–słyszymy w ﬁrmie
Katarzyna Śnieżko „ORGANIC LIFE” S.A.

Tel. 694 387 732
Email: daniel.nadolski@gmail.com
www.kutihandcraft.pl/
Świece zapachowe wykonane są ręcznie z wosku
rzepakowego, zdobione w unikalny sposób kwiatami.
Do mieszanek zapachowych stosowane są najwyższej
jakości naturalne olejki eteryczne oraz esencje
zapachowe.
Zwracamy uwagę na każdy detal
i dbamy oto, aby nasze świece były jak najbardziej
ekologiczne, użyteczne i pięknie pachniały
- mówi właściciel.

Holzhaus Patryk Morcinek
Rustykalny stół dębowy

Stanisław Patruch / ROKOKO

Tel. 515 819 250
Email: holzhaus.stolarstwo@vp.pl
Facebook: holzhaus_stolarstwo
Firma „HOLZHAUSE-Stolarstwo” produkuje dębowe,
rustykalne stoły z prawie trzystuletniego drewna.
-Nasz stół składamy z dwóch szerokich monolitów
z zachowaniem naturalnych krawędzi drewna.
Szczególną uwagę zwracamy na najwyższą jakoś
drewna i jego szczegółowe wykończenie.
Podstawy stołów wykonujemy
ze stalowych, surowych proﬁli.
Stoły stanowią wyjątkową ozdobę będąc jednocześnie
w pełni funkcjonalnym meblem
- mówi z dumą Patryk Morcinek.

Tel. 22 759 12 12
www: www.kowalstwo.art.pl
Głównym obszarem działalności zakładu jest
wytwarzanie kutych elementów wykończenia
stosowanego w budownictwie i dekoracji wnętrz.
Są to przede wszystkim balustrady, elementy
oświetlenia, meble, bramy,
urtki, ogrodzenia i wiele innych.
Zakład zajmuje się również wytwarzaniem broni
dla bractw rycerskich.
W ofercie znajdują się elementy uzbrojenia jak i odzieży
z dawnych lat.
-Serdecznie zapraszam państwa do wizyty w zakładzie–
zachęca właściciel.

Andrzej Mańka
Torba skórzana

WoodsCraft
Wielofunkcyjna ścianka Pegboard

Adres: ul. Poprzeczna 5, 42-288 Strzebiń
Tel. 606 449 225
Email: andrzej-manka@wp.pl
Torba skórzana, wykonana ręcznie
ze skóry naturalnej, bydlęcej
- typu aktówka w kolorze brązowym.
-Oferujemy również torby według własnych projektów
i wzorów oraz galanterię skórzaną. Wykonujemy
naprawy wyrobów ze skóry
i materiałów skóropodobnych.
Szeroki asortyment i wysoka jakość usług
zapewnia zadowolenie klienta
- tłumaczy właściciel.

Tel. 883 718 298
www.woodscraft.pl
Facebook: woodscraftpl
„Woodscraft” to pasja grupy przyjaciół.
Ta ﬁrma to przestrzeń do tworzenia produktów
minimalistycznych, atrakcyjnych wizualnie.
Oferujemy oryginalne ozdoby do wnętrz, m.in.
drewniane tablice modułowe (pegboard).
Produkujemy zabawki dla dzieci: modne bujaki
drewniane, pomocniki kuchenne, tablice
manipulacyjne, czy trójkąty wspinaczkowe; a także
meble dla zwierząt, np. drewniane domki dla kotów.
Produkty w całości powstają w naszej pracowni,
przykładamy wagę do jakości ich wykończenia.
Szlifujemy je ręcznie i dbamy,
aby były bezpieczne dla użytkowników.

Piotr Bombik

Konrad Dobrzyniecki
O.LALA designs

Meble Tapicerowane Glamour
Tel: 604 810 731
Producent oferuje ręcznie robione meble
tapicerowane takie jak:
pufy, zagłówki, podnóżki
oraz dodatki, np. ramy luster.
Meble wykonane są z wysoką starannością

Tel: 530 428 678
Facebook: O.LALAdesigns
www: https://olaladesigns.com/
„O.LALA” to marka z dodatkami do domu, które
są własnoręcznie ilustrowane przez artystów.
Świat talerzyków, kubków, plakatów, czy pościeli
powstał z tęsknoty za górami, spadzistymi dachami,
drewnianymi płotkami
i kwiecistymi łąkami i uwodzi odbiorców.
-Zachęcamy do kontaktu i odwiedzin naszego

i mają oryginalny design.

fanpage–zaprasza właścicielka.

Marcin Nowociński
SEKRETNE ŻYCIE PALET

Dominika Poterek,
Katarzyna Sokołowska –Poterek
SHIRE HOME

Facebook: StolarzDawidyBankowe · Sklep meblowy
-Marka „Sekretne życie palet”
powstała w oparciu o mój autorski pomysł
i zamiłowanie do rzemiosła.
Pracuję z pasją.
Po 17. latach pracy w projektowej
agencji reklamowej dla różnorodnych marek,
równolegle, postanowiłem stworzyć własną,
która będzie miała
w sobie coś pozytywnego i będzie użyteczna–
tłumaczy Marcin Nowociński.

Facebook: shirehomepolska · Bloger
-Zajmujemy się przetwarzaniem przedmiotów
starych, zużytych, uszkodzonych i przeznaczonych
do wyrzucenia. Przetwarzamy również odpady
drewniane i zamieniamy je w przedmioty
pełnowartościowe, które nadal mogą cieszyć oko.
Nasze produkty powstają głównie ze starych ram
okiennych i drewnianych drzwi.
Naszym celem jest, by meble które opuszczają naszą
pracownię były niepowtarzalne, wyróżniały się
kolorem czy dodatkami–podkreślają artystki.
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Nasi Laureaci
PRODUKT TURYSTYCZNY / REKREACYJNY
Erwin Sapik
Małe Muzeum „Klamory u Erwina”
Adres: ul. K. Miarki 59, 22-189 Wilcza
Tel: 513 333 126
Email: sapik@wp.pl
W tym niezwykłym miejscu znajdziemy przedmioty
należące do założyciela, rodziny, ale także rzeczy
podarowane przez sąsiadów i znajomych, pasjonatów
historii i tradycji regionalnej. Eksponaty zebrane w tym
nietypowym muzeum od 2011 roku przybliżają życie
naszych przodków. Każdy może stać się współautorem
tej wyjątkowej wystawy muzealnej i zostawić tu
zabytkowe rzeczy z dawnych czasów.

Janusz Kosmała
„Spotkanie z Kowalem” – warsztaty
i pokazy kowalstwa artystycznego
Adres: ul. Boronowska 39d, 42-286 Koszęcin
Tel. 605 870 505
Email: zoriabresk@gmail.com
www.kuznia-koszecin.pl
Facebook: kuzniakoszecin
Jest to doskonała okazja, by zapoznać się
z tym rzadko już widywanym zawodem.
Podczas pokazu można przyjrzeć się
pracy kowala, jak i samemu spróbować
swoich sił przy kowadle.
Szeroko omawiany jest również
temat kowalstwa, co pozwala uczestnikom
poznać to niecodzienne rzemiosło.

Miejski Ośrodek Kultury
w Miasteczku Śląskim
Topienie Marzanny w Brynicy
Adres: ul. Srebrna 24, Miasteczko Śląskie
Tel. 604 200 739
Email: promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl
Obrzęd topienia Marzanny jest wydarzeniem, które
na Śląsku symbolizuje śmierć zimy i oﬁcjalne powitanie
wiosny. Współcześnie topienie Marzanny stanowi
rodzaj zabawy i celebracji początku wiosny.
Mieszkańcy wykonują kukłę Marzanny,
po czym w wesołym, kolorowym orszaku,
który idzie przez całą wieś, zanoszą ją do pobliskiej
rzeki, gdzie zostaje utopiona.
W tym czasie do wsi wprowadza się barwne
goiki – jałowcowe drzewka ozdobione wstążkami,
co symbolizuje wiosnę.

Jan Myrcik
Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej
„U Myrcika”
Adres: ul. Kochcickiego 2, 42-286 Koszęcin
Tel. 691 707 369
Email: jan.leopold15@gmail.com
Ośrodek powstał z inicjatywy Jana Myrcika w oparciu
o jego zbiory związane z historią Ziemi Śląskiej.
Celem ośrodka było gromadzenie, eksponowanie
i udostępnianie materiałów dotyczących szeroko
pojętej historii i kultury Ziemi Śląskiej, prowadzenie
edukacji regionalnej, oprowadzanie wycieczek szlakami
zabytków i chronionych zasobów przyrodniczych
znajdujących się na terenach gminy Koszęcin
i powiatu lublinieckiego;
organizowanie wystaw okolicznościowych oraz
prowadzenie działalności wydawniczej.

Małgorzata Bednarek
Agroturystyka w Kośmidrach. Edukacja
przyrodniczo – leśna
Adres: ul. Stawowa 8, 42-772 Kośmidry
Tel. 790 307 640
Email: gosiabednarek7@gmail.com
Agroturystyka w Kośmidrach to miejsce stworzone dla
ludzi potrzebujących kontaktu z naturą.
Uczymy poprzez bezpośredni kontakt z naturą,
przebywając w lesie, wodzie, czy obserwując zwierzęta–
mówi pani Małgorzata.–Prowadzimy warsztaty
w otoczonej lasami, stawami i rzeką wiacie spełniającej
funkcje rekreacyjne. Są organizowane dla odbiorców
indywidualnych, ale mają też edukacyjny charakter.
Warsztaty prowadzone są poprzez obserwację
eksponatów i doświadczenia pobudzające zmysły.

Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina Górnego Śląska”
ul. Szkolna 13
42-286 Koszęcin
www.lesnakrainalgd.pl

Lokalna Grupa Działania
„Brynica to nie granica”
Pyrzowice, ul. Centralna 5
42-625 Ożarowice
www.lgd-brynica.pl

SenArt Lucyna Dyrdzik
Agroturystyka
Adres: Karola Miarki 9B, 42-289 Woźniki
Tel. 512 120 841
www.senart.business.site
Facebook: Senart
Zapraszamy do spędzenia czasu w agroturystyce „SenArt”
w Woźnikach. Tu dobrze wypoczniesz i spędzisz czas
zgodnie z zainteresowaniami. Wyśpisz się, przyjemnie
spędzisz czas w ogrodzie, przeczytasz książkę, zasiądziesz
przy sztalugach, by stworzyć obraz; napiszesz własną
ikonę lub ulepisz coś wyjątkowego z gliny. Gdy
nabierzesz ochoty na ruch, będziesz mógł wskoczyć
na rower i poznać uroki naszych okolic. Wieczorem
zaś uspokoisz zmysły spoglądając w ciepłe i wijące się
płomienie rozpalonego ogniska–zachęca do skorzystania
z oferty Lucyna Dyrdzik.

Marcin Musiałek–Alpaki z Jury
Miejsce gdzie czas płynie wolniej
Adres: Czekanka 8a 42-470
Tel. 720 564 564
www.alpaki.business.site
Facebook: alpakizjury
„Alpaki z Jury” to miejsce stworzone z miłości,
gdzie wśród zieleni i śpiewu ptaków można cieszyć się
tym, co dała nam natura.
Kontakt z alpakami przynosi dzieciom
i dorosłym wiele korzyści.
Pomaga oderwać się od otaczającej rzeczywistości,
ukoić nerwy, nabrać energii.
U dzieci stymuluje rozwój i uczy empatii.

MarinaSurf Marcin Sokołowski
Baza sportów wodnych

Adres: 21 Stycznia 50k, 42-460 Przeczyce
Tel. 539 994 968
www.marinasurf.pl
Facebook: marinasurf.polska
„Marinasurf” to ludzie z pasją, głównie pasją
do sportów wodnych. Sama baza zlokalizowana jest
przy brzegu Jeziora Przeczyckiego.
Oferujemy pobyty wypoczynkowe w domkach
letniskowych, bądź namiotach willowych dla dorosłych
miłośników windsurﬁngu, SUP-owania jak i również dla
rodzin z dziećmi. Gwarantujemy aktywnie spędzony
czas oraz oderwanie się od hałasu dużego miasta–
tłumaczy Marcin Sokołowski.
Na miejscu znajduje się bar plażowy, „żaglownia”
z profesjonalnym sprzętem oraz restauracja, w której
odbywają się też przyjęcia okolicznościowe.

Akademia Jazdy Konnej Magdalena Ferdyn
Jazda konno/ hipoterapia
Adres: 3-go Maja 43a, 42-622 Świerklaniec
Tel. 795 677 899
Facebook: stajniaferdyn
„Akademia Jazdy Konnej” Magdaleny Ferdyn oferuje
szeroki wachlarz profesjonalnych usług.
Zapraszamy na jazdy konne na wszystkich poziomach
zaawansowania, hipoterapię osób niepełnosprawnych,
wycieczki. Oferujemy też poradnictwo. Nasza kadra
ciągle się rozwija poprzez udział w zawodach, także nasi
podopieczni osiągają coraz większe sukcesy. Posiadamy
Certyﬁkat Polskiego Związku Jeździeckiego, co pozwala
organizować egzaminy na Odznaki Jeździeckie.
Nasza akademia to ośrodek bezpieczny i godny
zaufania–mówi Magdalena Ferdyn.

Miejsko–Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Siewierzu
Z Przewodnikiem Siewierskim
Traktatem Biskupim
Tel. 32 67 41 649
www.mgcksit.siewierz.pl
Usługa „Z Przewodnikiem Turystycznym Siewierskim
Traktem Biskupim” pozwala Siewierski Trakt Biskupi
i jego najważniejszy zabytek, jakim jest Zamek
promować na obszarze LGD i na arenie ogólnopolskiej.
Doświadczenie pracowników MGCKSiT w Siewierzu
sprawia, że przekazywana wiedza jest atrakcyjna
dla różnych grup wiekowych. Dzięki temu, Zamek
Siewierski, i inne zabytki znajdujące się na trakcie
biskupim–Izba Tradycji i Kultury Dawnej, obiekty
sakralne, są coraz bardziej rozpoznawalne i chętnie
odwiedzane przez turystów.

Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 lok. IX
05-816 Michałowice
www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

