
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGD LYSKOR 

 

Od początku roku odbyło się: 

- 2 Walne Zebranie Członków 

- 11 posiedzeń Zarządu 

- 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

- 8 spotkań sieci Silesian Leader Network 

- 1 szkolenie w ramach programu „Równać Szanse” 

- 4 szkolenia z Centrum Doradztwa Rolniczego 

- 7 warsztatów rękodzieła 

- 10 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji społecznych 

i podmiotów gospodarczych w sprawie ustalenia założeń LSR na lata 2016-2023. 

Liczba członków Stowarzyszenia na dzień 2.12.2015 r. wynosi 127. 

 

STYCZEŃ 

W styczniu uczestniczyliśmy w szkoleniach organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie oddział w Krakowie w ramach „Cyklu szkoleń dla LGD”. Szkolenia odbywały się 

w Mikołowie: 

 1 dniowe szkolenie nt. „Przygotowywanie strategii i przeprowadzenia analizy SWOT, 

określenia celów LSR i wskaźników realizacji strategii – p. Małgorzata Dorna 

 1 dniowe szkolenie pt. „Metodologia wsparcia przygotowywania projektów (od pomysłu do 

realizacji)” – p. Małgorzata Dorna i p. Kinga Nowok   

 2 dniowe szkolenie nt. „Ewaluacja LGD i LSR” - p. Małgorzata Dorna i p. Kinga Nowok   

 2 dniowe szkolenie nt. „Przygotowanie strategii komunikacyjnej LGD i metody angażowania 

społeczeństw lokalnych w przygotowanie i realizację LSR”. 

27 styczeń 2015 r. wzięliśmy udział w spotkaniu w sprawie metody RLKS ujętej w RPO Województwa 

Śląskiego. 

LUTY 

23 luty 2015 r. Rada Gminy Nędza podjęła uchwałę o wystąpieniu ze Stowarzyszenia LYSKOR,  

a przystąpieniu do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju”. O tym fakcie poinformowała nas 

telefonicznie Wójt Gminy Nędza p. Anna Iskała, a 3 marca przyszło pismo w tej sprawie. 

 



MARZEC 

8 marca 2015 r. Prezes Stowarzyszenia p. Helena Serafin uczestniczyła w spotkaniu kobiet 

z p. Prezydentową Anną Komorowską w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Debata nt. „Aktywność 

kobiet siłą społeczności wiejskich” była transmitowana przez TVP. Uczestniczyło w niej ponad 200 

kobiet z całej Polski m.in. sołtyski, prezeski LGD, pracownice naukowe wyższych uczelni, członkinie 

KGW. Spotkanie prowadziła dziennikarka Dorota Warakomska. 

Spotkanie członków Zarządu LYSKOR-u z władzami Miasta Pszów w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia. 

12-13 marca 2015 r. Prezes Stowarzyszenia p. Helena Serafin brała udział w panelu eksperckim nt. 

„Współpraca, partnerstwa oraz kontraktowanie usług czyli w jaki sposób planować i realizować 

projekty zlecane przez samorząd oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 

2014-2020” w Rybniku organizowanym przez Federację – Forum Organizacji Pozarządowych 

Subregionu Zachodniego. 

16 marca 2015 r. uczestniczyliśmy w internetowym seminarium podsumowującym realizację „Cyklu 

szkoleń dla LGD” organizowanych przez CDR  w Brwinowie oddział w Krakowie. W styczniowych 

szkoleniach czynnie brały udział kierownik biura Małgorzata Dorna oraz p. Kinga Nowok, natomiast 

seminarium oglądała w internecie w biurze p. Mirosława Woźnica. 

19 marca 2015 r. w bibliotece w Adamowicach odbyły się warsztaty decoupage, które poprowadziła 

p. Anna Białecka. Uczestniczyło 13 osób. Warsztaty organizowały wspólnie biblioteka filialna 

w Adamowicach oraz LYSKOR. 

26-27 marca 2015 r. kierownik biura p. Małgorzata Dorna brała udział w spotkaniu sieci Silesian 

Leader Network w Żarkach-Letnisku k/Myszkowa. 

30 marca 2015 r. w sali KGW w Pstrążnej odbyły się kolejne warsztaty decoupage, które 

poprowadziła p. Anna Białecka. Warsztaty organizowały wspólnie KGW Pstrążna oraz LYSKOR. 

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielkami CRIS-u w celu zlecenia im wykonania ewaluacji 

końcowej z lat 2009-2015 z działalności Stowarzyszenia, pracy Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. 

KWIECIEŃ 

28 kwietnia 2015 r. w sali świetlicy środowiskowej w Adamowicach odbyły się warsztaty z wikliny 

papierowej. Poprowadziły je p. Wanda Rozmus oraz p. Sylwia Nowak. Warsztaty organizowały 

wspólnie biblioteka filialna w Adamowicach oraz LYSKOR. 

30 kwietnia 2015 r. – Prezes Stowarzyszenia p. Helena Serafin oraz kierownik biura p. Małgorzata 

Dorna uczestniczyły w warsztatach dot. wypracowania jednolitej procedury dla projektów 

grantowych w ramach podejścia LEADER oraz instrumentu RLKS w okresie programowania 

2014-2020. Spotkanie odbyło się w siedzibie biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach. 

 

 

 



MAJ 

5 maja 2015 r. Prezes Stowarzyszenia p. Helena Serafin oraz kierownik biura p. Małgorzata Dorna 

uczestniczyły w spotkaniu nt. „Samorządy – gminy i możliwości LGD w nowej osi LEADER”. Spotkanie 

referował przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa stwierdzając jednocześnie,  że na razie brak 

wspólnej koncepcji i to co już zostało uchwalone będzie jeszcze modyfikowane. Spotkanie 

organizował Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach. 

7 maja 2015 r. w sali KGW w Pstrążnej odbyły się warsztaty z wikliny papierowej. Poprowadziły je 

p. Wanda Rozmus oraz p. Sylwia Nowak. Warsztaty organizowały wspólnie biblioteka filialna 

w Pstrążnej oraz LYSKOR. 

8 maja 2015 r. odbyło się spotkanie w Raszczycach organizowane przez LYSKOR, bibliotekę filialną 

i miejscową szkołę z okazji stawiania MOIK-a. Spotkania te odbywają się corocznie w różnych 

miejscowościach terenu działania LYSKOR-u. Teren  na ten dzień udekorowały panie bibliotekarki. 

Zebranych uczestników spotkania na placu przez biblioteką przywitała Prezes Stowarzyszenia 

p. Helena Serafin, zaznajamiając jednocześnie z programem spotkania. Przewodnicząca KGW 

Pstrążna, p. Agnieszka Rusok opowiedziała o zwyczaju stawiania MOIK-a. Następnie wystąpiły dzieci 

i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Raszczyc przedstawiając obrzędowo „zwyczaj” oraz 

odtańczono śląski taniec ludowy „Trojok”. Później wystąpił zespół ludowy przy KGW Rzuchów – 

„Rzuchowianki” z piosenkami wiosennymi i śląskimi. Po występie p. Prezes zachęcała wszystkich 

obecnych do śpiewania różnych piosenek, a szczególnie wiosennych i biesiadnych. W trakcie 

występów częstowano obecnych ciasteczkami i cukierkami, które zasponsorowała firma „Mieszko” 

z Raciborza. Podano także kiełbasę z grilla z chlebem. Śpiewy trwały do późnych godzin wieczornych. 

W spotkaniu uczestniczyły 84 osoby.  

14 maja 2015 r. w sali biblioteki w Raszczycach odbyły się warsztaty z wikliny papierowej. 

Poprowadziły je p. Wanda Rozmus oraz p. Sylwia Nowak. Warsztaty organizowały wspólnie biblioteka 

filialna w Raszczycach oraz LYSKOR. 

15 maja 2015 r. w sali KGW w Pstrążnej odbyło się spotkanie z naszą członkinią p. dr hab. Julią 

Dziwoki nt. „Dzieci z Pahiatua”. Spotkanie to organizowane było przez bibliotekę filialną w Pstrążnej 

w ramach „Tygodnia Bibliotek”. LYSKOR był współorganizatorem spotkania oraz ofiarodawcą 

ciasteczek podanych w trakcie spotkania. Uczestniczyło w nim 40 osób. 

19 maja 2015 r. w sali Domu Przyjęć „Pod Topolami” obyła się konferencja podsumowująca 

działalność LGD LYSKOR. Wydarzenie to miało na celu przedstawienie efektów i korzyści wdrażania 

programu oś 4 LEADER PROW 2007-2013 na obszarze dwóch gmin Lysek i Kornowaca. W konferencji 

uczestniczyli wójtowie gmin Lyski i Kornowac p. Grzegorz Gryt i p. Grzegorz Niestrój, wójtowie 

nowych gmin członkowskich – Wójt Gminy Gaszowice p. Paweł Bugdol i Wójt Gminy Jejkowice p. 

Marek Bąk oraz przedstawiciel Miasta Pszów – p. Ewa Jaskóła, Przewodniczący Rady Gminy Kornowac 

p. Eugeniusz Kura, Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice p. Mieczysław Wojaczek,  Zastępca 

Przewodniczącego Rady Gminy Lyski p. Stanisław Niestrój, członkowie Zarządu, Rady i Komisji 

Rewizyjnej LYSKOR-u, przedstawiciele beneficjentów działania „Małe projekty”, uczestnicy projektu 

KREATOR oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem. Prezes LYSKOR-u  

przybliżyła w skrócie działalność LGD wraz z początkiem powstania organizacji. Kierownik biura p. 

Małgorzata Dorna przedstawiła stan wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015” oraz 



działań aktywizacyjnych LGD. Specjalista ds. projektów i administracji p. Mirosława Woźnica 

przybliżyła uczestnikom projekt współpracy KREATOR. Głos zabrały również p. Katarzyna Gembalczyk 

oraz p. Maria Mielimonka – uczestniczki KREATOR-a, które opowiedziały o projekcie, czego się 

nauczyły, co wniósł w ich życie. Informacje nt. zrealizowanych „Małych projektów” zaprezentowali 

przedstawiciele beneficjentów. Założenia nowej perspektywy finansowej w świetle PROW 2014-2020 

przedstawiła p. Małgorzata Dorna. Konferencji towarzyszyły wystawy wyrobów rękodzielniczych 

twórców lokalnych oraz antyram zwycięskich zdjęć konkursu fotograficznego zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie LYSKOR.  W wydarzeniu brało udział 47 osób. 

23 maja 2015 r. Stowarzyszenie LYSKOR wraz z KGW Pstrążna uczestniczyło w III Targach Ekonomii 

Społecznej pt. „Razem możemy więcej” w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy, organizowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Rybniku.  LYSKOR prezentował swoją działalność poprzez foldery 

i gadżety, natomiast KGW Pstrążna upiekła drobne ciasteczka oraz zaprezentowała scenkę 

kabaretową. 

CZERWIEC 

2 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie z Wójtami 5 gmin wraz z wytypowanymi przez nich 

przedstawicielami do stałego kontaktu. Omówiono następujące sprawy:  

- nowy logotyp Stowarzyszenia 

- nazwa stowarzyszenia – proponowano by zostawić dotychczasową, gdyż ma już swoją renomę, 

- włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do LGD 

- ustalenie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej  

- stworzenie regulaminów ww. organów Stowarzyszenia 

10 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie dla przedstawicieli LGD dotyczące uruchamiania działania 

„Wsparcie przygotowawcze”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Śląskiego Związku Gmin 

i Powiatów w Katowicach. 

17 czerwca 2015 r. w sali Domu Kultury w Rzuchowie odbyły się warsztaty decoupage. Poprowadziła 

je p. Daniela Widota. Uczestniczyło 17 osób. Warsztaty organizowały wspólnie KGW Rzuchów oraz 

LYSKOR. 

19 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie LYSKOR zorganizowało Noc Świętojańską nad stawami 

pp. Białeckich w Pstrążnej. Wydarzenie poprowadził utoplec „Szuwarek”, w którego wcielił się nasz 

członek p. Michał Tężycki. Uroczystość uświetniły swoim występem następujące zespoły: 

 Zespół wokalny „Melodia” przy KGW Pstrążna 

 Zespół wokalny „Rzuchowianki” przy KGW Rzuchów 

 Zespół wokalny „Kobylanki” przy KGW Kobyla 

 Zespół folklorystyczny „Trojak” działającym przy Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy. 

Noc świętojańska składa się z 3 etapów: 

- Rozpalenie ogniska, spalenie w nim ziół a następnie śpiewy i tańce wokół niego 



- Zaplatanie wianków i puszczanie ich na wodzie, wysłuchanie przesłania św. Jana z łódki na 

wodzie 

- Szukanie kwiatu paproci o godz. 24:00 – kwiat znalazła p. Anna Zwinka z Rybnika, otrzymując 

za to nagrodę książkową 

Uczestnicy spotkania poczęstowani byli kawą, herbatą ciasteczkami, cukierkami, zimnymi napojami 

oraz grochówką. Słodycze na imprezę zasponsorowała firma „Mieszko” z Raciborza, natomiast ciepły 

posiłek ufundował Starosta Powiatu Rybnickiego p. Damian Mrowiec. W wydarzeniu uczestniczyło 

165 osób. 

22 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Openfield tj. p. dr Piotrem 

Bębenkiem oraz p. Maciejem Majem. Firma ta będzie pisać lokalną strategię rozwoju na lata  

2016-2023 dla  LYSKOR-u 

LIPIEC 

8 lipiec 2015 r. odbyło się spotkanie Sieci Silesian Leader Network w sprawie konsultacji projektu 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. 

9 lipiec 2015 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach spotkanie informacyjne 

pt. „Szanse rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowania 2014-2020. 

23 lipiec 2015 r. – złożenie wniosku o pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”  

w ramach prowadzonego naboru od dnia 15 lipca do 31 lipca. 

SIERPIEŃ 

W sierpniu odbyły się pierwsze spotkania badawczo-konsultacyjne  z mieszkańcami 

oraz przedstawicielami organizacji społecznych i podmiotów, poświęcone w szczególności analizie 

mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz określeniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). 

Spotkania odbywały się na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR tj.  

- 3 sierpień – sala Biblioteki Publicznej w Jejkowicach 

- 4 sierpień – sala Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach 

- 5 sierpień – sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie 

- 10 sierpień – sala OSP w Lyskach 

- 24 sierpień – sala Urzędu Gminy w Kornowacu 

30 sierpnia 2015 r. w Jejkowicach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Stowarzyszenie miało tam  

stoisko, na którym prezentowało swoją działalność (foldery, gadżety), natomiast panie z KGW 

Pstrążna częstowały domowymi ciasteczkami. 

LYSKOR uczestniczył także w Dożynkach Gminnych w Dzimierzu (16 sierpnia) oraz Łańcach 

(6 września). 

 

 



WRZESIEŃ 

2 wrzesień 2015 r. - podpisano umowę z Radcą Prawnym p. Grzegorzem Graniecznym na obsługę 

prawną dla LYSKOR-u. 

Druga tura spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji społecznych 

i podmiotów gospodarczych, które poświęcone były wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023. Wszystkie spotkania odbywały się w jednym wyznaczonym miejscu 

tj. Domu Kultury w Rzuchowie. Zorganizowano je w dniach 15, 18, 22, 25, 29 września. 

8 września 2015 r.   

- uczestniczyliśmy w spotkaniu sieci Silesian Leader Network w Katowicach w celu omówienia 

tworzenia LSR z uwzględnieniem programu RPO WSL.  

- podpisaliśmy umowę przyznania pomocy na poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze”. 

30 września 2015 r. kierownik biura p. Małgorzata Dorna brała udział w konferencji w Koszęcinie 

„Podejście LEADER 2014-2020 – nowa perspektywa, nowe wyzwania”. Tematem spotkania było 

omówienie głównych założeń, oczekiwań i najważniejszych wymagań w nowym okresie 

programowania  2014-2020 w ramach podejścia LEADER/RLKS. Zadawanie pytań i dyskusja 

z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa. 

PAŹDZIERNIK  

2-4 października 2015 r. – p. Małgorzata Dorna, p. Mirosława Woźnica i p. Kinga Nowok brały udział 

w szkoleniu pn. „Nowe technologie w działaniach organizacji pozarządowych” - moduł „Współpraca 

i marketing” w Warszawie. Szkolenie odbyło się w ramach programu „Równać Szanse” 

6 października 2015 r. – p. Małgorzata Dorna, p. Mirosława Woźnica brały udział w szkoleniu 

organizowanym przez Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader pn. „ Ekonomia społeczna – finanse 

i zarządzanie” 

10 października 2015 r. odbył się IV rajd rowerowy pn. „Rowerem po obszarze LYSKOR-u” . W tym 

roku z racji powiększenia się LGD LYSKOR o nowe gminy, trasa rajdu przebiegała przez Gminę 

Gaszowice, Gminę Jejkowice oraz Gminę Lyski. Trasa rozpoczynała się i kończyła przy Ośrodku Kultury 

„Zameczek” w Czernicy. Po drodze zwiedziliśmy takie miejsca jak: zabytkowy szyb „Cecylia”, kościół 

św. Małgorzaty w Lyskach oraz Ośrodek Kultury „Zameczek”. W rajdzie uczestniczyło 29 osób. 

22 października 2015 r. odbyło się spotkanie sieci Silesian Leader Network w Katowicach  

przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w kwestii strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko w kontekście lokalnych strategii rozwoju. Uczestniczyły pracownice 

biura LYSKOR-u. 

LISTOPAD 

8 listopada 2015 r. Prezes Stowarzyszenia p. Helena Serafin uczestniczyła w III Międzygminnym 

Festiwalu Dyni w Jejkowicach. Panie z KGW gmin Jejkowice i Gaszowice przygotowały przeróżne 

potrawy z dyni, którymi częstowały wszystkich uczestników spotkania. 



10 listopada 2015 r. – Helena Serafin i Jan Zaczyk uczestniczyli w spotkaniu z pszczelarzami okręgu 

Brzezie ustalając program Biesiady miodowej 

16-17 listopada 2015 r. – pracownice biura uczestniczyły w spotkaniu dla przedstawicieli LGD 

z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego z terenu województwa śląskiego w Wiśle. Tematem 

spotkania było omówienie zasad naboru na wybór strategii RLKS, budowa lokalnej strategii rozwoju 

oraz KSOW w nowej perspektywie finansowej. 

19 listopada 2015 r. w sali Domu Kultury w Kobyli odbyło się spotkanie integracyjne 

z zaprzyjaźnioną  grupą  rękodzielników zrzeszonych w LGD Morawskie Wrota. Spotkaniu 

towarzyszyła wystawa rękodzieła oraz warsztaty z tworzenia wyrobów z wełny czesankowej oraz 

kartek okolicznościowych. W spotkaniu uczestniczyło 48 osób. 

21 listopada 2015 r. odbyła się w sali Domu Kultury w Kobyli Biesiada miodowa. Panowie pszczelarze 

Piotr Tomala i Piotr Burda, współgospodarze biesiady przygotowali różnego rodzaju miody, szklany ul 

pszczeli, wyroby z wosku, wystawę produktów i wyrobów produktów pszczelich, książki o pszczołach 

i ich produktach. Prezes Helena Serafin rozdała 22 dyplomy – podziękowania za pracę społeczną na 

rzecz Stowarzyszenia LYSKOR. Biesiadę rozpoczęły prelekcje wygłoszone przez pszczelarzy: p. Werner 

Koszorz mówił o tworzeniu się rodziny pszczelej, natomiast p. Piotr Burda o produktach pszczelich 

i ich wykorzystaniu w apiterapii. Następnie p. Piotr wraz z p. Prezes przeprowadzili konkurs wśród 

dzieci o pszczołach. W biesiadzie uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciel Starostwa 

Powiatowego w Rybniku, p. Sekretarz Katarzyna Wawoczny, przedstawiciel burmistrza Pszowa – 

p. Dawid Topol, przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Raciborzu – Elżbieta Antonin. 

Poczęstunek dla biesiadników przygotowały panie z KGW Kobyla, podając kawę, herbatę, pączki oraz 

żeberka na miodzie wraz z dodatkami. Po prelekcjach do tańca przygrywał człowiek-orkiestra 

p. Ryszard Zaremba („Corina”). W Biesiadzie uczestniczyło 112 osób. 

27 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie Zarządu z Wójtami gmin należących do LGD LYSKOR. 

 

Prezes Stowarzyszenia  

Helena Serafin 

 

 

  

 

 

 

 


