„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalna grupą działania” PROW 2014-2020.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” jest organizacją, która na obszarze siedmiu gmin, położonych
w granicach dwóch powiatów tworzy warunki do rozwoju infrastruktury, samoorganizacji i budowania partnerstw. Teren, na którym działamy to
niezwykłe krajobrazy, czyste środowisko, aktywne społeczności, odważne samorządy i skuteczni przedsiębiorcy. Obszar sprzyja odpoczynkowi,
w tym aktywnej rekreacji, którą umożliwiają ścieżki i trasy rowerowe, boiska, place zabaw, stadniny.
plaskowyz.pl, e-mail: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl, telefon: 77 485 43 04, mobile: +48 661 248 646
Lokalna Grupa Działania Hlučínsko (MAS Hlučínsko) z kraju morawsko–śląskiego została założona przez dwa stowarzyszenia gmin
– Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Hlučínsko i Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Zachodniego Hlučínsko. Region słynie z tego, że zamieszkujący go ludzie są pracowici, skromni i gospodarni – widać to po urodzie spotykanych na trasach wędrówek miejscowości, zrewitalizowanych
obiektach zabytkowych oraz przestrzeniach rekreacyjnych.
mashlucinsko.cz, e-mail mashlucinsko@seznam.cz, telefon +420 553 764 082, mobile +420 737 807 293
Občanské sdružení Místní akční skupina „Náhorní plošina dobré Země” je organizaci, která v rámci sedmi obcí, situovaných na
katastrálních územích dvou okresů, vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury, samosprávy a tvorbu partnerství. Působíme na území s mimořádnou krajinou, nezkaženým prostředím, aktivními komunitami, odvážnou samosprávou a schopnými podnikateli. Oblast přispívá k relaxaci a
volnočasovým aktivitám, díky cyklostezkám a cyklotrasám, hřištím, hracím hřištím, stájím.
plaskowyz.pl, e-mailová adresa: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl, telefon +48 77 485 43 04, mobil: +48 661 248 646
Místní akční skupina Hlučínsko z Moravskoslezského kraje byla zřízena dvěma svazky obcí – Sdružením obcí mikroregionu Hlučínsko a Sdružením obcí mikroregionu Hlučínsko západ. Tyto regiony jsou proslulé pracovitým, skromným a hospodárným obyvatelstvem – na
výletech můžeme obdivovat krásu obcí, obnovených památek a rekreačních ploch.
mashlucinsko.cz, e-mailová adresa mashlucinsko@seznam.cz, telefon +420 553 764 082, mobil +420 737 807 293

LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i MAS Hlučínsko oddają istotę najcenniejszej
myśli wspólnotowej: za wszystkie zmiany odpowiadają mieszkańcy – pomysłowi,
przedsiębiorczy, ceniący współpracę i potrzeby innych, otwarci. Odwiedź nas –
skorzystaj z przestrzeni, którą zmieniliśmy i poznaj ludzi, którzy tworzą nasze
społeczności.
MAS Náhorní plošina dobré Země a MAS Hlučínsko jsou zhmotněním nejcennější
myšlenky evropského společenství: za každou změnu jsou odpovědní sami obyvatelé
- kteří si cení spolupráce, jsou vynalézaví, podnikaví, otevření a zohledňující potřeby
ostatních. Navštivte nás - využijte prostor, který jsme změnili, a poznejte lidi, kteří tvoří
naše komunity.

Centrum obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” są Głubczyce – miasto wielu zabytków, w tym kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP z II poł. XIII w. i późnobarokowego zespołu klasztornego Franciszkanów z XVIII w. W mieście znajduje się również „Stajnia
na Warszawskiej” – tereny rekreacyjne do uprawiania jeździectwa połączone z małym hotelem. W ratuszu miejskim można też odwiedzić Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, a w Głogówku – nazywanym Perłą Śląska – muzeum regionalne, Zamek Oppersdorffów i wyjątkowe obiekty
architektury sakralnej. Na mapie zwiedzania nie powinno zabraknąć inicjatyw społecznych, które chronią lokalne dziedzictwo kulturowe: muzeum w Dzierżysławicach oraz „Farską Stodołę” w Biedrzychowicach, jedne z najciekawszych projektów tego typu w województwie opolskim.
Wędrując po Płaskowyżu trafimy też do kompleksu pałacowego w Wysokiej, w gminie Branice. Przy granicy z Czechami, w Pietrowicach możemy skorzystać z oferty znakomicie wyposażonego kempingu, ośrodka wyróżnionego tytułem „Mister Campingu”. Obszar LGD to również sieć tras
rowerowych, w tym polsko-czeskiej drogi, wiodącej przez gminy Głubczyce, Głogówek i Branice, której długość przekracza 200 km. Rzeka Osobłoga jest uczęszczana przez kajakarzy i właśnie dla ich potrzeb zorganizowano w Dzierżysławicach przystań. Dla poszukujących wyjątkowych
pod względem przyrodniczym miejsc nie lada gratką będzie obszar chronionego krajobrazu w rejonie Mokre - Lewice oraz Las Głubczycki, położony w dorzeczu Straduni.
Centrum obszaru MAS Hlučínsko jest uroczy Hlučín, położone nad jeziorem miasto, przez które prowadzą ścieżki rowerowe, kierujące turystów do okolicznych miejscowości i ich atrakcji. Sieć tras turystycznych obszaru sprzyja aktywnej rekreacji. Nad hlučínskim jeziorem
leży kompleks sportowo-rekreacyjny, a na jego terenie: tor do kitesurfingu, boiska do gry w siatkę plażową, tenisa, tor do minigolfa, kemping, małe domki letniskowe i plaże. Zabytkowy rynek w Hlučínie zachęca do odpoczynku i skorzystania z oferty kulinarnej tego obszaru. Aby otrzymać
informacje o regionie udajmy się do zamku hlučínskiego, który jest dziś siedzibą Miejskiego Centrum Informacji i Muzeum Regionu Hlučínsko. Jedną z ważniejszych atrakcji regionu jest Hlucin-Darkovicky Czechoslovak Fortification Complex, gdzie można zobaczyć fortyfikacje-bunkry
z okresu 1935-38 roku. Natomiast dla pasjonatów koni i jeździectwa niezwykłą przygodą będzie wizyta w stadninie Albertovec, w miejscowości Štěpánkovice, którą zwiedzimy z przewodnikiem.
Oblast MAS „Náhorní plošina dobré Země” má své centrum ve městě Hlubčice – městě s mnoha památky, včetně farního kostela Narození Panny Marie z 2. poloviny 13. století a pozdně barokního františkánského kláštera z 18. století. Zde najdete „Stáj na Varšavské”
– jezdecké stáje, koně a rekreační jezdecký areál pro všechny druhy jezdeckého sportu, spojen s malým hotelem. V budově městské radnice navštívíte Okresní muzeum Hlubčické oblasti, a v Horním Hlohově – nazývaném Perlou Slezska – regionální muzeum, zámek pánů z Oprštorfu a
výjimečné objekty sakrální architektury. Na mapě objektů k návštěvě by neměly chybět společenské iniciativy, které chrání místní kulturní dědictví: muzeum v Dršlavicích a „Farní stodola” v Bedřichovicích, které patří k nejzajímavějším projektům toho typu v opolském kraji. Během
putování náhorní plošinou narazíte na palácový komplex ve vesnici Vysoká, v katastru obce Branice. U hranic s ČR, v Petrovicích využijete nabídku perfektně vybaveného kempingového areálu oceněného titulem „Mister Campingu”. Oblast MAS je také protkaná sítí cyklotras, včetně
česko-polské stezky, která vede obcemi Hlubčice, Horní Hlohov a Branice, a svou délkou přesahuje 200 km. Osoblaha je řekou, po které rádi pádlují vodáci na svých kajacích, a právě pro ně byl zřízen přístav v Dršlavicích. Pro hledače přírodních zážitků bude určitě potěšením Přírodní
park v okolí Mokre - Lewice a Hlubčického lesa, situován v povodí řeky Straduně.
Nacházející se u jezera, půvabné město Hlučín je centrem regionu MAS Hlučínsko. Mnohé cyklotrasy vedou turisty z města do okolních obcí a k jejích atrakcím. Síť cyklotras přispívá aktivní rekreaci. V blízkosti Hlučínského jezera Štěrkovna se nachází rekreační a sportovní
areál, ve kterém naleznete: kite-surfingovou dráhu, hřiště na plážový volejbal, tenisové kurty, minigolfové hřiště, autocamp, turistické chatky a travnaté nebo štěrkové pláže. Památková zóna Hlučínského náměstí láká k odpočinku a využití kulinární nabídky tohoto místa. Informace
ohledně celého regionu hledejte na hlučínském zámku, kde sídli Městské informační centrum a Muzeum Hlučínska. Mezi nejvýznamnější atrakce regionu patří Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, kde uvidíte opevnění a pěchotní sruby z let 1935 až 38. Milovníky koní a jízd na koních
určitě potěší návštěva hřebčína Albertovec, v obci Štěpánkovice, a jeho prohlídka s průvodcem.
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