
 

Wizyta studyjna u partnera projektu Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska 

Przedstawiciele partnerów  projektu współpracy pn. „Marka turystyczna- Sieć Ekomuzea” tj. 

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, LGD „Zielone 

Światło” w dniach 08-10.02.2022 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Stowarzyszenia LGD Leśna 

Kraina Górnego Śląska. Celem wizyty było poznanie i omówienie opracowywanych pakietów 

turystycznych przez poszczególnych partnerów projektu. Każdy z partnerów przedstawił stopień 

realizacji swoich pakietów. W przypadku Gospodarzy mogliśmy także zobaczyć przykłady atrakcji, 

które tworzą poszczególne pakiety.  

W Gminie Zbrosłowice włodarze zaprezentowali projekty, które są realizowane na ich terenie. Wiele 

z nich będzie uzupełnieniem infrastruktury rekreacyjno-turystycznej- elementów niezbędnych przy 

tworzeniu pakietu turystycznego. To co jest godne naśladowania to zbiór tablic projektów 

realizowanych przez Gminę Zbrosłowice dofinansowanych np. z funduszy unijnych ustawionych przed 

budynkiem siedziby gminy. Atrakcją turystyczną w gminie jest Zabytkowa Stacja Wodociągowa 

ZAWADA w Karkowicach. Obiekt powstał pod koniec XIX wieku w stylu modernizmu. Do chwili 

obecnej pełni swoją funkcję,  całe zabytkowe wyposażenie zachowało się i jest udostępnione dla osób 

zwiedzających. Oprócz obiektów budowlanych wchodzących w skład zakładu możemy zobaczyć 

zespoły pompowe o napędzie parowym,  kotły do produkcji pary, izbę muzealną. W Zbrosłowicach 

zobaczyliśmy niemiecki schron bojowy Regelbau 116 gdzie właściciel zbiera różne artefakty związane 

z historią samego obiektu jak i dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w 1945 roku. 

W Gminie Pilchowice byliśmy pod wrażeniem ilości zrealizowanych projektów dofinansowych ze 

środków unijnych, dowiedzieliśmy się o nich z prezentacji przygotowanej przez władze gminy. 

Mogliśmy uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych przygotowanych przez KGW z Wilczy. W 

Wilczy poznaliśmy wspaniałego pasjonata historii Pana Erwina Sapika, który od lat dziecinnych zbiera 

jak On to nazywa po Śląsku KLAMORY czyli różne przedmioty związane ze starymi rzemiosłami, z 

dawnymi zawodami, gospodarstwa domowego, dawne maszyny i urządzenia rolnicze. Tego jest tak 

dużo, że brakuje już miejsca do ich prezentacji. Wiele klas szkolnych przychodzi do Pana Erwina, aby 

zobaczyć i poznać niezwykłą historię Jego eksponatów. Gmina Pilchowice pamięta o swojej historii, 

wydaje kwartalnik pn ”Informacje Historyczne i Kulturalne z Gminy Pilchowice”, gdzie teksty i zdjęcia 

najczęściej  przesyłają sami mieszkańcy. W ramach zajęć z młodzieżą nakręcono filmy historyczne, 

wykorzystując klamory Pana Erwina Obejrzeliśmy film o III Powstaniu Śląskim i o Tragedii 

Górnośląskiej w Żerenicy, która miała miejsce w 1945 roku. 

W ostatnim dniu odbyły się warsztaty z ewaluacji i monitoringu naszego projektu współpracy, które 

uwzględniły między innymi rozbudowę aplikacji Ekomuzea. 
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