
 
 

 

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny 

Tradycyjnie, co pół roku wydajemy dla Państwa biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Chcemy zaprezentować Państwu, co w ciągu 
ostatnich miesięcy działo się na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia. Jakie inicjatywy miały miejsce, a także w jak aktywny sposób mieszkańcy sięgali po środki europejskie  
w odpowiedzi na ogłaszane konkursy, by móc zrealizować swoje plany i marzenia! Mamy nadzieję, że działalność naszego Stowarzyszenia jest widoczna w lokalnym środowisku  
i przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich Ziemi Pszczyńskiej. Wszystkich Państwa, mających ciekawe pomysły, serdecznie zapraszamy do współpracy – oddolność to nasza dewiza.

Kolejna kadencja organów LGD

Podczas obrad, spośród zgromadzonych 
członków, padła propozycja by skład Za-
rządu, z racji pozytywnie odebranej dzia-
łalności pozostał niezmieniony. Widoczna 
jest bowiem korelacja działań organów Sto-
warzyszenia i pracy biura, co niewątpliwie 
wpływa na dobrą tendencję w reali-

działania spotkały się z Państwa uznaniem. 
Mamy nadzieję, iż kolejne dwa lata upłyną 
na równie owocnej współpracy z członka-
mi Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyń-
ska”, jak i całą społecznością lokalną obsza-
ru objętego Lokalną Strategią Rozwoju”. 

Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych

„U nos na binie”
W dniu 12 grudnia br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Miedźnej z siedzibą 
w Woli odbyło się spotkanie kulturalne 
“U nos na binie”.

Impreza upłynęła pod hasłem “Z miłości do 
Śląska”. Do Woli zjechali się miłośnicy śląskiej god-
ki - ponad 180 gości. Wszystkich gorąco przywitała 
dyrektor GOK-u Pani Joanna Stawowy przekazując 
prowadzenie imprezy Pani Renacie Waliczek - laureat-
ce nagrody specjalnej w konkursie Ślązak Roku 2010. 
By nadać wydarzeniu iście śląski, biesiadny charakter, 
zaproszono zespół śpiewaczy „Józefinki” z Rybnika 
Kłokocina, który uświetnił spotkanie zabawiając pu-
bliczność różnorodnymi utworami. Zgromadzeni, czę-
stując się tradycyjnym śląskim kołoczem oraz chlebem 
ze smalcem, mieli okazję posłuchać gawęd nie tylko 
dorosłych ale i dzieci. Starsze grono reprezentowali 
między innymi: Alojzy Krawczyk, Stefania Dyduch, 
Leszek Jęczmyk, Teresa Urbańczyk. Niewątpliwą atrak-
cją okazał się konkurs na odgadywanie śląskich nazw 
spośród następujących kategorii: chłopski łościegi, 
babski łościegi, ślonski kwiotek, ślonski łoblycze, roz-
tomajte klamory. Obecni mieli również za zadanie 
nazwać wszystkie elementy roweru po śląsku. Nagrodą 

w konkursie były figurki ceramiczne ukazujące kobietę  
w ludowym stroju pszczyńskim, tzw. „Wolanki”.

Spotkaniu towarzyszyła promocja książki Pana 
Alojzego Lysko pt: „Historia pracą pisana” wydana 
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Publikacja 
opisuje wkład ziemi pszczyńskiej w rozwój gospodarki 
Górnego Śląska, poszczególnych władców oraz wyda-
rzenia jakie miały miejsce za ich panowania. Bogate 
ilustracje autorstwa Józefa Kłyka dodają pozycji orygi-
nalnego charakteru. Organizatorami wydarzenia byli: 
Stowarzyszenie LGD “Ziemia Pszczyńska” oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli. 
Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków  
w ramach osi 4 LEADER  PROW 2007-2013.

Goczałkowicka Biesiada Regionalna

Jesienne Rowerowe Grand Prix Kobióra

Popularyzacja żeglarstwa wśród dzieci

Kolejne przedsięwzięcie zrealizowane we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu  
w Pszczynie było także skierowane do dzieci. Będą-
ce zwieńczeniem trwającego od lutego do czerwca 
projektu pt: “Popularyzacja żeglarstwa wśród dzie-
ci - zajęcia i zawody żeglarskie”. Projekt ten stanowił 
cykl zajęć z żeglarstwa obejmujący zajęcia teoretyczne  
w szkołach, następnie zajęcia na basenie Zespołu Szkół 
Rolniczych w Pszczynie oraz ćwiczenia na łodziach 
w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące. W projek-
cie uczestniczyło 370 dzieci ze szkół podstawowych  
z miejscowości: Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka, 
Łąka, Brzeźce i Poręba. W dniu 20.06.2012 na akwenie 
łąckim odbyły się Regaty Żeglarskie dla wytypowa-
nych do reprezentacji dzieci. W imprezie wzięło udział 
łącznie 77 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. 

Zawody odbyły się w trzech kategoriach wiekowych  
z podziałem na dziewczynki i chłopców. Impreza mia-
ła charakter otwarty i każdy mógł na terenie Ośrodka 
Sportów Wodnych dopingować dzieci, które świetnie 
dawały sobie radę na wodach zbiornika łąckiego. Za-
dowolenie dzieci, rodziców i prowadzących, pozwala 

stwierdzić, że projekt 
spełnił oczekiwania 
wszystkich osób za-
angażowanych w tę 
inicjatywę. Zadanie 
zostało w całości sfi-
nansowane ze środ-
ków w ramach osi 
4 LEADER  PROW 
2007-2013.

By wprowadzić najmłodszych i nie tylko  
w aktywność fizyczną oraz promować zdrowy tryb 
życia, w Kobiórze zorganizowano Jesienne Rowero-
we Grand Prix Kobióra.

Impreza odbyła się w ostatni weekend września 
2012r. W pełnych emocji wyścigach brały udział nie tyl-
ko dzieci ale także starsi zawodnicy. Głównym organi-
zatorem Jesiennego Rowerowego Grand Prix Kobióra 
był Gminny Dom Kultury w Kobiórze oraz LGD. Sobot-
nie, ciepłe popołudnie obfitowało w mnóstwo wrażeń  
i atrakcji. Można było kibicować 80 zawodnikom aż  
w 6 następujących kategoriach: przedszkolaki, szkoła pod-
stawowa klasa 1-2, szkoła podstawowa klasa 3-4, szkoła 
podstawowa klasa 5-6, gimnazjum, kategoria Open dla 
dorosłych.

Do boju zagrzewali: Pan Klaudiusz Migdoł – pro-
wadzący Rajd, który przypomniał zawodnikom zasady 
prawidłowego, bezpiecznego użytkowania roweru oraz 
zasady pierwszej pomocy, jak również Pan Wojciech Paź-
dzior - Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Kobiórze. 
Zawodnicy z ogromnym zaangażowaniem pokonywali 
wcale niełatwą trasę. Na najlepszych czekały nagrody, 

które wraz z Dyrektorem Domu Kultury wręczyła Prezes 
Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pszczyńska" – Sylwia Pająk-
-Figula. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, plakietki 
oraz poczęstunek. Zaś puchary oraz nagrody rzeczowe 
otrzymali zawodnicy, którzy wywalczyli miejsce 1, 2 lub 
3 w poszczególnych kategoriach. Całość uświetnił występ 
regionalnego zespołu dziecięcego „Kobiórsko Czelodka",  
a także biesiada dla wszystkich uczestników tego wydarze-
nia. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków  
w ramach osi 4 LEADER  PROW 2007-2013. Ta skierowana do naj-

młodszych impreza odbyła się  
w Suszcu w dniu 5 czerwca 2012 r. 
Zgodnie z zamysłem organizato-
rów— Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu oraz Stowarzyszenia, by 
uczcić Dzień Dziecka „na sporto-
wo” zorganizowano Olimpiadę Gier  
i Zabaw Ulicznych i Podwórko-
wych. Podczas spotkania zgłoszeni 
uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjalnych z Suszca, Pawłowic, 
Woli, Kryr oraz Radostowic- łącznie ponad 200 osób, 
brali udział w grach i zabawach, w jakie niegdyś gry-
wali ich rodzice czy dziadkowie. Były to następujące 
konkurencje: Pudełko, Narty 3-osobowe, Cymbergaj, 

Gra w klasy, Chłop, Skok przez 
gumę, Szlojder, Flaszki, Felga, 
oraz Szczudła.

Najlepsi otrzymali me-
dale oraz bony pieniężne do 
wykorzystania w sklepie spor-
towym.

Jako podsumowanie, 
została wydana broszura dot. 
tego wydarzenia, opisująca 
zasady poszczególnych gier  
i zabaw. Folder jest doskonałą 

pomocą dla wszystkich, którzy nie znają tego typu kon-
kurencji lub chcieliby odświeżyć ich zasady. Zadanie 
zostało w całości sfinansowane ze środków w ramach 
osi 4 LEADER  PROW 2007-2013.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów XVII 
Dni Goczałkowic w dniu 2 czerwca, na boisku sporto-
wym LKS w Goczałkowicach-Zdroju. Organizatorami 
biesiady byli: Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach— 
Zdroju. Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji m.in. występ 
Chóru Semper Communio, Zespołu Art Music Trio oraz 
Zespołu Regionalnego Goczałkowice i Goczałkowic-
kiej Orkiestry Dętej. Obecni mieli okazję bawić się przy 
znanych utworach biesiadnych m.in.: „Gdybym miał gi-
tarę”, „My Cyganie”, „Ukraina”, ”Hej Bystra Woda”, „Hej 
Góralu Jo Se Góral” zaaranżowanych specjalnie na tę 
okazję przez zaangażowanych w projekt wykonawców. 
Przed rozpoczęciem członkowie zespołu folklorystycz-
nego przedstawili zgromadzonym mieszkańcom Go-

czałkowic, kuracjuszom oraz zgromadzonym gościom 
tradycję wspólnego śpiewania, jaka od wieków jest zna-
na i kultywowana w Goczałkowicach. Zadanie zostało  
w całości sfinansowane ze środków w ramach osi  
4 LEADER  PROW 2007-2013.

XXI Turniej Recytatorski w Miedźnej

W tym roku dobiegła końca dwuletnia kadencja Zarządu oraz Rady 
Stowarzyszenia. W związku z tym, w dniu 7 grudnia br. odbyło się 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, poświęcone głównie 
wyborom nowych organów na okres kadencji 2012-2014. 

Podczas zebrania dokonano również 
wyboru organu decyzyjnego, gdzie nastą-
piła zmiana jednego członka. Mianowicie 
nieobecnego na spotkaniu Pana Romana 
Szromczyka z Gminy Miedźna zastąpiła 
Pani Renata Łuniewska reprezentująca tę 
samą gminę. Radę Stowarzyszenia tworzą 
zatem: Grzegorz Mola-przewodniczący, 
Dorota Zywert - wiceprzewodnicząca, 
Renata Łuniewska, Katarzyna Hasik, Łu-
cja Krutak, Magdalena Przybyła, Gabriela 
Placha, Mariusz Owczarek, Sławomir Sta-

szak, Łukasz Majo-
rowski, Eugeniusz 
Lubański, Marian 
Waliczek, Walde-
mar Szendera. 

Mamy nadzie-
ję, iż kolejne lata 
przyniosą równie 
efektywną współ-
pracę.

Uczestnicy wydarzenia prezentowali 
swój talent w 3 kategoriach wiekowych: 
klasy 5 i 6 szkół podstawowych, ucznio-
wie gimnazjum oraz uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. Ponadto kategorie 
podzielono na: konkurs główny, konkurs 
gwarowy oraz konkurs poezji śpiewanej. 
Najmłodszym z uczestników Turnieju 
był 4-letni Mikołaj Dziedzic z Góry, któ-
ry rozbawił publiczność swą niezwykłą 
gwarą. Chłopiec został także Dziecięcym 
Ślązakiem Roku 2012 w Konkursie “Po 
naszymu czyli po śląsku”, który odbył się 
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach 
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek. 
Zgodnie z decyzją jury w składzie Jerzy Ku-
czera, Alojzy Lysko, Ewa Walesiak, Katarzyna 

Trembla została również przyznana nagroda 
Grand Prix - aparat cyfrowy - dla najlepszego 
uczestnika Turnieju - Marty Ajchler. Każdy 
uczestnik otrzymał również dyplom pamiąt-
kowy za udział w Turnieju. Zadanie zostało  
w całości sfinansowane ze środków w ramach 
osi 4 LEADER  PROW 2007-2013.

W jesiennej atmosferze odbył się XXI Turniej Recytatorski w Miedźnej.  
Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli oraz 
LGD. Celem turnieju była pielęgnacja ojczystego języka oraz gwary śląskiej. Krze-
wienie kultury wśród dzieci i młodzieży.

Od lewej: prawnik Piotr Moćkowski, mecenas Krystyna Kluss, członkowie Zarządu: Paweł Repeta, 
Renata Dyrda,  Sylwia Pająk-Figula, Artur Łebecki, Bernadeta Lampart, Michał Pudełko.

zacji działań dla jakich Stowarzy-
szenie zostało powołane. Zgodnie  
z powyższym przegłosowano kolej-
ne kandydatury członków Zarządu, 
który okres kadencji 2012-2014 
reprezentować będą następujące 
osoby: Sylwia Pająk-Figula - prezes, 
Renata Dyrda - wiceprezes, Michał 
Pudełko - sekretarz, Bernadeta 
Lampart - skarbnik, Artur Łebec-
ki, Andrzej Nelec, Paweł Repeta - 
pozostali członkowie zarządu. Jak 
powiedziała Prezes Stowarzyszenia: 
„Jest to dla nas zaszczyt i ogromna 
satysfakcja, iż po raz kolejny może-
my reprezentować Lokalną Grupę 
Działania, a nasze dotychczasowe 

Zajęcia i zawody żeglarskie



LGD – Podsumowanie dotychczasowych działań
Niewątpliwie cieszy fakt, iż jako Stowarzyszenie obserwujemy coraz większe zainteresowanie wnioskodawców aplikowaniem  

o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zarówno tendencja zwiększającej się liczby 
składanych za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy, jak i skracający się okres ich weryfikacji przez Instytucje Wdra-
żające (IW)- Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego oraz Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Częstochowie. To pozytywne sygnały na zbliżającą się nową perspektywę finansową UE na lata 2014-2020.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w obecnym okresie programowania 2007-2013, wiele osób zechce skorzystać z możliwości 
dofinansowania z programu LEADER za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia.

Obok, w ujęciu tabelarycznym prezentujemy Państwu statystkę dotychczasowych naborów wniosków w ramach działania 413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013.

Aplikowali, pozyskali, zrealizowali

LEADER w opinii beneficjentów
Pragniemy podzielić się z Państwem opiniami beneficjentów aplikujących o środki finansowe za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia. 

LGD: Skąd pomysł stworzenia Skateparku  
w gminie Suszec?

Marian Pawlas Wójt Gminy Suszec: Pomysł 
powstania skateparku powstał dzięki oddolnej ini-
cjatywie młodzieży z terenu gminy Suszec. Młodzież 
przy wsparciu Pana Sołtysa Tadeusza Paszka przy-
gotowała petycję, która trafiła do rozpatrzenia przez 
Radę Gminy Suszec i spotkała się z uznaniem władz 
naszej gminy. Potem rozpoczął się okres przygotowa-
nia projektu, uzyskania stosownych pozwoleń i reali-
zacji inwestycji. Efekty można już obejrzeć przy ul. 
Ogrodowej w Suszcu (obok Gminnego Ośrodka Kul-
tury). Serdecznie zapraszamy miłośników aktywnych 
form spędzania wolnego czasu.

LGD: Jak oceniają Państwo dotychczasową 
współpracę Stowarzyszenia i Gminy Suszec, jako 
członka założyciela? Największe wady i zalety.

Marian Pawlas Wójt Gminy Suszec: Współ-
praca z LGD układa się bardzo pomyślnie. Jako jedni 
z założycieli LGD znamy tą organizację i jej cele, które 
w dużej mierze pokrywają się z celami naszej gminy. 
Umożliwia nam to aplikowanie o środki finansowe 
na realizację projektów zarówno infrastrukturalnych 
(skatepark, parking, zakup telebimu) jak i miękkich 
(przygotowanie folderu promocyjnego, wydanie ksią-
żek). Z działalności LGD korzystają także organizacje 
działające na terenie gminy Suszec, rolnicy i przed-
siębiorcy. W ogłaszanych naborach wniosków, osoby 
zamieszkujące naszą gminę wykazują dużą przedsię-
biorczość, co jest postawą godną naśladowania. Cięż-
ko dopatrywać się wad związanych z dotychczasową 
współpracą z LGD.

LGD: Jakie możliwości realizacji przyszłych 
przedsięwzięć widzą Państwo we współpracy  
z LGD?

Marian Pawlas Wójt Gminy Suszec: W naj-
bliższych konkursach w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi” chcemy złożyć wnioski o dofinansowa-
nie: budowy parkingu i placu zabaw w miejscowo-
ści Kryry oraz budowy boiska z trawy syntetycznej 
przy Szkole Podstawowej w Rudziczce. Ponadto, jeśli  
w przyszłym okresie programowania będzie taka moż-
liwość, będziemy także składać wnioski w ramach tzw. 
Małych Projektów na realizację mniejszych inwestycji.

LGD: Czy dotychczasowe realizowane przez 
Stowarzyszenie idee powinny być w nowym okre-
sie kontynuowane? Czy widzą Państwo potrzebę 
zmiany priorytetów w Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia?

Marian Pawlas Wójt Gminy Suszec: Poza 
ogłaszaniem i organizacją naborów wniosków o do-
finansowanie i ich oceną, LGD zajmuje się również 
realizacją projektów współpracy, które bardzo an-
gażują mieszkańców powiatu pszczyńskiego, w tym 
gminy Suszec (np. projekt Kreator). Przy współpracy 
z gminami powiatu pszczyńskiego powstaje już nowy 
projekt siłowni zewnętrznych, których koszty zakupu  
i montażu pokryje LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju przez te 4 lata funk-
cjonowania LGD ewoluowała i jej zapisy stały się bar-
dziej dostosowane do potrzeb wnioskodawców oraz do 
specyfiki obszaru powiatu pszczyńskiego. Na pewno 
pojawią się propozycje zmian, bowiem w obecnych 
czasach należy być elastycznym i na bieżąco reagować 
na zmiany, które zachodzą w otoczeniu.

Skatepark

LGD: Ile wniosków 
o przyznanie pomocy do 
tej pory złożył Pan za po-
średnictwem LGD „Zie-
mia Pszczyńska”? Czego 
dotyczyły te projekty?

Marek Goraus: Złoży-
łem dwa wnioski. Pierwszy 
dotyczył zakupu siewnika 
do kukurydzy a drugi zaku-
pu pługa. Obydwa wnioski 
dotyczyły działania „Różni- wanie w kierunku działalności nierolniczej”. Otrzymałem 

dofinansowanie na projekt dotyczący zakupu ciągnika  
i opryskiwacza.

LGD: Czy współpraca z LGD „Ziemia 
Pszczyńska” spełniała Pana oczekiwania?  
W jakim stopniu? Jeżeli nie, co było tego przyczy-
ną? Czy widzi Pan jakieś rozwiązania usprawnia-
jące przyszłą współpracę?

Marek Goraus: Współpraca z LGD spełniła 
wszystkie moje oczekiwania i jestem z niej zadowo-
lony .

LGD: Czy w przyszłości planuje Pan realiza-
cję kolejnych projektów finansowanych w ramach 
PROW za pośrednictwem LGD „Ziemia Pszczyń-
ska?”

Marek Goraus: Oczywiście jeżeli będą środki na 
takie cele jakie są mi potrzebne bardzo chętnie z nich 
skorzystam.

cowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
LGD: Czy ubiegał się Pan o środki w ramach 

PROW, bezpośrednio w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa? Jeżeli tak, w ramach ja-
kiego działania/jakich działań?

Marek Goraus: Tak ubiegałem się również  
o środki bezpośrednio z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa także w ramach działania: „Różnico-

LGD: Do tej pory złożyli Pań-
stwo za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Pszczyńska” sześć 
wniosków o przyznanie pomocy w ra-
mach dwóch działań, proszę powiedzieć 
co powoduje, że ogłaszane za pośrednic-
twem LGD konkursy, cieszą się tak du-
żym Państwa zainteresowaniem?

Gabriela Placha Wójt Gminy Go-
czałkowice-Zdrój: Tak, to prawda złożyli-
śmy wnioski w ramach działań: „Odnowa 
wsi” i tzw. „Małych projektów”. Staramy 
się jako gmina wykorzystywać każdą moż-
liwość pozyskania środków zewnętrznych 
na finansowanie inwestycji jak i innych 
ciekawych projektów, na które zwykle bra-
kuje środków własnych, gdyż zawsze są 
inne, ważniejsze zadania do realizacji. Taką szansę dał nam 
właśnie LEADER, który funkcjonuje w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Goczałkowice-Zdrój 
jako gmina uzdrowiskowa, którą rocznie odwiedza ok. 15 
tys. kuracjuszy, dba o to jak jest odbierana przez gości ale 
również przez samych mieszkańców, dla których „zdrój” to 
też miejsce odpoczynku i spędzania wolnego czasu. Działa-
nia wpływające na wizerunek miejscowości mają dla nas 
znaczenie priorytetowe. Chcemy inwestować, odnawiać 
tereny, którymi zarządzamy w centrum uzdrowiska. Myślę 
tutaj zarówno o projek-
tach infrastrukturalnych 
około-uzdrowiskowych 
takich jak park zdrojo-
wy ale też o mniejszych, 
które wpływają na ten 
wizerunek jak np. tabli-
ce informacyjne, rzeźba 
w parku czy też figury 
kwiatowe. Te właśnie 
projekty doskonale wpi-
sują się w działania  
w ramach LEADERA.

LGD: W jaki 
sposób realizacja projektów finansowanych w ramach 
osi 4 LEADER PROW 2007-2013 przyczynia się do roz-
woju Państwa Gminy?

Gabriela Placha Wójt Gminy Goczałkowice-
-Zdrój: Projekty, które udało nam się zrealizować w znacz-
nym stopniu przyczyniły się do rozwoju Gminy jako jednego 
z elementów realizacji strategii rozwoju całego obszaru po-
wiatu pszczyńskiego. Operacja pn. „Rewitalizacja zabyt-
kowego budynku „Górnik” dla potrzeb Gminnego Ośrodka 
Kultury” realizowana w ramach działania Odnowa i Roz-
wój Wsi to projekt, z którego jesteśmy dumni i jest naszą 
chlubą. Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna zyskały piękną salę, w której może odbywać się 
wiele imprez, spotkań zarówno dla mieszkańców, odwie-
dzających nas kuracjuszy jak również mieszkańców obszaru 
całego powiatu. Przykładem mogą być warsztaty w ramach 
projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie 
LGD „Ziemia Pszczyńska”- Kreatora. Powstało kolejne 
miejsce, w którym może rozwijać się aktywność społeczna 
a może zrodzą się nowe, ciekawe pomysły, które uda się 
sfinalizować w kolejnej perspektywie finansowej, w ramach 
funduszy europejskich.

BENEFICJENT: GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
DZIAŁANIA: ODNOWA I ROZWÓJ WSI, MAŁE PROJEKTY

LGD: Czy uważają Państwo, że 
funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Ziemia Pszczyńska” spełnia 
oczekiwania mieszkańców Powiatu 
Pszczyńskiego, dot. szeroko pojętego 
rozwoju obszarów wiejskich naszego 
Powiatu?

Gabriela Placha Wójt Gminy 
Goczałkowice-Zdrój: Zdecydowanie 
tak. To właśnie aktywność wielu podmio-
tów i osób mieszkających na terenie po-
wiatu pszczyńskiego zaowocowała utwo-
rzeniem partnerstwa w formie lokalnej 
grupy działania. Był to też efekt przenie-
sienia dobrych praktyk funkcjonujących 
w UE na grunt polski czyli właśnie idei 
„LEADERA” jako programu skierowa-

nego do obszarów wiejskich. Powstanie stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” zrzeszającego 
co do zasad podstawowych sektory: społeczny, gospodarczy  
i publiczny otworzyło drogę do aplikowania o środki finan-
sowe przyznane Polsce w ramach PROW, osi IV LEADER.

LGD jako stowarzyszenie przedstawicieli tych sek-
torów pełni bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnym. Takie 
partnerstwo umożliwia poznanie wzajemnych problemów, 
bolączek ale też zasobów jakimi dysponują poszczegól-
ni partnerzy. Powstanie Stowarzyszenia LGD „Ziemia 

Pszczyńska” było podstawą do 
rozwijania wzajemnej współpracy  
i zaspokajania tych potrzeb, które 
w pojedynkę żaden z partnerów nie 
byłby w stanie zrealizować, a dobre 
praktyki sprzyjają temu rozwojowi. 
Jako członek partnerstwa lokalnego 
myślę, iż wypracowany dialog mię-
dzy nami bardzo dobrze się rozwija 
i umożliwia coraz efektywniejsze roz-
wiązywania lokalnych problemów. 
Z drugiej strony razem stanowimy 
ogromny potencjał, który daje wiele 
nowych możliwości. Co prawda cią-

gle jeszcze uczymy się współpracować w ramach tych 3 sek-
torów i są sprawy, które należałoby poprawić, usprawnić ale 
dla mnie najważniejsze jest to, że potrafimy działać razem, 
co usprawnia komunikację społeczną, wyzwala wiele nowej 
energii, a to z kolei przekłada się na pomysły, projekty, dzia-
łania, które służą całej społeczności naszego Powiatu.

BENEFICJENT: GMINA SUSZEC
DZIAŁANIA: ODNOWA I ROZWÓJ WSI, MAŁE PROJEKTY

Siewnik 
do kukurydzy

Stan przed 
renowacją

Stan po 
renowacji

                             

            Europejski Fundusz Rolny 

  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Działanie Liczba 

złożonych 

wniosków

Liczba 

odrzuconych 

wniosków 

przez LGD 

oraz IW

Liczba 

podpisanych 

umów

Liczba 

rozliczonych 

wniosków

Stosunek 

wniosków 

podpisanych 

do 

złożonych 

Limity środków 

na dane 

działanie 

(w zł)*

Odnowa i rozwój wsi
9 1 8 3 88,89 % 5 284 961,62

Małe Projekty
101 35 33 15 32,67 % 1 167 201,38

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej

23 6 8 3 34,78% 1 205 600,00

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw

33 13 3 1 9,09% 1 578 157,00

RAZEM 166 55 52 22 31,33% 9 235 920,00

                                                                                                                           

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa 

Działania

 „Ziemia Pszczyńska” 

  

                                    43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 11

tel./fax. 032 210 02 12

 

www.lgdziemiapszczynska.pl, biuro@lgdziemiapszczynska.pl  NIP 638 175 30 23   REGON 241051284

  

BENEFICJENT: MAREK GORAUS
DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Pług obracalny

Operacja ta wpisała się w pełni, w cel operacyjny 
Lokalnej Strategii Rozwoju jakim jest: rozwijająca się ak-
tywność podmiotów lokalnych ukierunkowana na ekspono-
wanie i wzmacnianie pozytywnych wyróżników pszczyń-
skiej wsi, gdyż wsparła działania chroniące lokalną kulturę 
oraz przyczyniła się do pielęgnacji historii obszaru poprzez 
renowację obiektu ważnego dla lokalnego dziedzictwa kul-
turowo-historycznego. Miała też na celu aktywne zaintere-
sowanie mieszkańców ochroną dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i wspólną dbałość o ład przestrzenny.

LGD: Jakie priorytety i działania na rzecz rozwo-
ju obszaru objętego LSR, uważają Państwo za kluczowe 
w następnym okresie programowania, tj.: 2014-2020?

Gabriela Placha Wójt Gminy Goczałkowice-
-Zdrój: W latach 2007-2013 Polska otrzymała bardzo 
duże fundusze, które należało wydać efektywnie tak aby 
dogonić szybko rozwijające się kraje wspólnoty europejskiej, 
której staliśmy się członkiem w 2004r. Czas ten był dla nas 
wszystkich przede wszystkim czasem nauki i zdobywania 
doświadczeń. I tak instytucje zarządzające uczyły się pisać 
programy operacyjne, instytucje wdrażające interpretować 
je, dokonywać wyboru projektów w oparciu o przyjmowane 
kryteria i wskaźniki, kontrolować wydatkowanie środków  
i monitorować a my beneficjenci sporządzać dokumentacje 
aplikacyjne i rozliczać projekty. Na pewno zdarzały się nie-
dociągnięcia i popełniane były błędy, z których teraz czas 
wyciągnąć wnioski na następny okres programowania. I tak 
też było z priorytetami i działaniami w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Na podstawie doświadczeń wiemy już, 
które są dla nas strategiczne, które winniśmy jeszcze bar-
dziej wzmacniać, tak aby jeszcze lepiej wykorzystywać po-
zyskane środki i pełniej przyczyniać się do zmian naszych 
„małych ojczyzn”, regionu, a w konsekwencji sprzyjać dłu-
gofalowemu rozwojowi gospodarczemu naszego kraju, jego 
spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz inte-
gracji z Unią Europejską.
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LGD: Co zakładał Państwa projekt i jaki cel 
chcieli Państwo osiągnąć poprzez jego realizację?

Ryszard Skrzypiec: Projekt X. Edycja Reggae  
w Stodole wraz z promocją lokalnej aktywności za-
kładał zorganizowanie kolejnej edycji cieszącego się 
sporym zainteresowaniem – nie tylko kobiórskiej - pu-
bliczności festiwalu muzycznego. Z uwagi na fakt, że 
miała to być 10. edycja chcieliśmy nadać jej wymiar 
jubileuszu, stąd też pomysł na obudowanie imprezy 
działaniami dodatkowymi: publikacją książki do-
kumentującej dotychczasowych dziewięć edycji, czy 
organizacji wystawy fotogramów. Projekt miał za 
cel przede wszystkim organizację imprezy kultural-
nej na terenie Kobióra – imprezy adresowanej dla 
jej mieszkańców, ale także uczestników spoza gminy, 
rokrocznie odwiedzających ją przy tej okazji. Celami 
dodatkowymi było utrwalenie dotychczasowego prze-
biegu tego ważnego dla społeczności lokalnej przed-
sięwzięcia, a także promocja i stymulowanie lokalnej 

społeczności, w szczególności młodzieży, do działań 
prospołecznych poprzez woluntarystyczne włączanie 
ich w przygotowanie i przeprowadzenie tego przed-
sięwzięcia.

LGD: Czy realizowany przez Państwa pro-
jekt ma wpływ na rozwój gminy Kobiór? W jaki 
sposób rozwój ten się odbywa?

Ryszard Skrzypiec: Projekt pełni rolę pro-
mocyjną gminy Kobiór. Jak mało które wydarzenie 
odbywające się na jej terenie przyciąga osoby spoza 
jej terenu. Tę rolę będzie z pew-
nością pełnić wydana publika-
cja, a także strona internetowa 
www.reggaewstodole.pl, która 
powstała przy okazji realizacji 
projektu. Projekt nastawiony 
był na mobilizację społeczną – 
wolontariuszy zaangażowanych 
w jego przygotowanie i przepro-
wadzenie, lokalnych przedsię-
biorców udzielających wsparcia 
w jego organizacji.

LGD: Jakie benefity 
płyną z pozyskanych za po-
średnictwem Stowarzyszenia 
LGD „Ziemia Pszczyńska” 
środków finansowych?

BENEFICJENT: KOBIÓRSKA INICJATYWA KULTURALNA
DZIAŁANIE: MAŁE PROJEKTY

Ryszard Skrzypiec: Środki pozyskane za po-
średnictwem LGD „Ziemia Pszczyńska” pozwoliły 
na organizację samego festiwalu muzycznego, który  
w tym roku zgromadził na łące przed stodołą Aloj-
zego Brańczyka kilkaset osób, wydanie w nakładzie 
500 egzemplarzy publikacji zatytułowanej „Przyjrzyj 

się owcom” dokumentującej historię 
festiwalu. Publikacja była kolporto-
wana w trakcie festiwalu oraz imprez 
towarzyszących: wernisażu wystawy  
i spotkania autorskiego. Bez tych 
środków niemożliwa byłaby organi-
zacja pozostałych imprez towarzyszą-
cych festiwalowi.

LGD: Czy widzą Państwo 
w przyszłości możliwość podjęcia 
współpracy ze Stowarzyszeniem?

Ryszard Skrzypiec: Stowa-
rzyszenie Kobiórska Inicjatywa 
Kulturalna jest młodą organizacją, 
zostało zarejestrowane w połowie 
ubiegłego roku, jednak o już znaczą-
cym dorobku. Zorganizowaliśmy dwa 

Finały WOŚP, dwie edycje Reggae w Stodole, kilka 
koncertów i rajdów rowerowych. Zdobyliśmy także 
wsparcie coachingowe w ramach projektu „Trasa 78 
ze świętokrzyskiego w śląskie”. Staramy się realizować 
nasze przedsięwzięcia w partnerstwie z różnymi pod-
miotami, a LGD „Ziemia Pszczyńska”, jako lokalna 
instytucja wspierająca tego typu działalność wydaje 
się partnerem naturalnym. Zakres i forma ewentu-
alnej współpracy będą wynikać z charakteru razem 
podejmowanych przedsięwzięć.

LGD: Jak narodził się po-
mysł na realizację Państwa pro-
jektu?

Małgorzata Tkaczyk: Au-
torem pomysłu był obecny Bur-
mistrz Pszczyny, pan Dariusz 
Skrobol, wówczas pełniący funkcję 
zastępcy Burmistrza. Jego celem 
było pokazanie szerszej publicz-
ności działalności kół gospodyń 
wiejskich, a także zespołów regio-
nalnych z terenu gminy Pszczyna 
oraz promocja pszczyńskiej kuchni  
i produktów. Doszliśmy do wniosku, 
że największą publiczność i promo-
cję zyskamy jeśli Festiwal będzie imprezą towarzyszą-
cą obchodów Dni Pszczyny, gdyż święto to przyciąga 
do Pszczyny tysiące turystów. Tematycznie jest to jak 
najbardziej zbieżne z ideą święta, któremu brakowało 
elementu prezentacji aktywności mieszkańców.

LGD: Na jakie trudności na-
potkali Państwo podczas ubiega-
nia się o środki finansowe ? W jaki 
sposób udało się je przezwyciężyć?

Małgorzata Tkaczyk: Przy 
wypełnianiu wniosku pojawiły się 
trudności z wypełnianiem niektórych 
pól np. niektóre były nieaktywne, nie 
było możliwości wklejania tekstów. 
Pola nieaktywne wypełnialiśmy 
ręcznie tak jak i teksty. Wniosek się 
często zawieszał i wolno otwierały 
się kolejne strony. Przy ubieganiu 
się o środki w 2012 r., wniosek był 
już dopracowany perfekcyjnie pod 
względem technicznym i nie było 

BENEFICJENT: PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
DZIAŁANIE: MAŁE PROJEKTY

jakichkolwiek trudności z ich 
wypełnianiem. System rozlicza-
nia zadania jest bardzo szczegó-
łowy i długotrwały, ale istnieje 
możliwość korygowania błędów  
i uzupełnienia braków, no i mamy 
nadzieję, że będzie zakończony 
sukcesem.

LGD: Jako instytucja 
kultury pozyskiwali Państwo 
środki z innych programów, 
jak na ich tle oceniają Państwa 
realizację projektów w ramach 
PROW?

Małgorzata Tkaczyk: 
Mimo że, jak wspomniałam wyżej, proces dofinan-
sowania nie został jeszcze zakończony, złożyliśmy już 
kolejny wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 
roku. Proces aplikowania jest przejrzysty i nieskom-
plikowany. Istnieje bardzo cenna możliwość konsul-

tacji zarówno z ekspertem jak i pracowni-
kami LGD. Podczas poprawiania błędów 
można skonsultować się z pracownikiem 
odpowiedzialnym za prowadzenie wnio-
sku w Wydziale Terenów Wiejskich UM  
w Katowicach, który udziela wyczerpują-
cych i kompetentnych odpowiedzi na zada-
wane pytania. Kwota dofinansowania jest 
satysfakcjonująca. Często przy aplikowaniu 
z innych źródeł wniosek z błędami formal-
nymi  nie jest rozpatrywany, w ramach 
PROW, tak jak wspomniałam już wyżej, 
taka możliwość istnieje, co jest sporym 
plusem. Dzięki PROW można realizować 
małe, miękkie projekty.

Działalność naszego Stowarzyszenia stała się ważnym, wręcz nadrzędnym tematem wśród studentów piszących prace dyplomowe na temat zagadnień związanych  
z rozwojem obszarów wiejskich w Polsce oraz działalnością trójsektorowych porozumień. W dzisiejszych czasach fundusze europejskie odgrywają bardzo ważną rolę 
w wielu dziedzinach życia. Dzięki nim dofinansowane są liczne działania również na uczelniach: wyposażenia sal, dodatkowe zajęcia, stypendia czy wyjazdy naukowo-
-badawcze. Na uczelniach zostały uruchomione także kierunki związane z Unią Europejską czy też pojedyncze przedmioty mające na celu przybliżyć młodym ludziom 
tematykę Unii i być może również zachęcić do aktywnych działań na rzecz wykorzystania możliwości jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej.

Działania prowadzone przez nasze Stowarzyszenie były tematem prac dyplomowych czterech studentów z kierunków ekonomiczno-gospodarczych. Przeprowadzili-
śmy wywiad z jednym z nich - panem Marcinem Germankiem. 

Marcin Germanek – absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Polityka społeczno – gospodarcza, autor pracy magisterskiej pt: „Rozwój ziemi pszczyńskiej 
dzięki wykorzystaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

STOWARZYSZENIE LGD W SFERZE EDUKACYJNEJ

LGD: Skąd pomysł na napisanie pracy nt. 
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”?

Marcin Germanek: Wszystkie moje prace dy-
plomowe silnie ze sobą korelują (obecnie rozpoczy-
nam pracę już nad 4, także związaną z Funduszami 
Europejskimi, bo roboczo zatytułowaną „Optymali-
zacja procesów w administracji publicznej poprzez 
podnoszenie kwalifikacji kadr oraz doposażeniu 
technicznemu urzędów dzięki wykorzystaniu środ-
ków z Funduszy Europejskich”). Praca magisterska 
była swoistą kontynuacją pracy licencjackiej, która 
poświęcona była tematowi rozwoju gminy Miedźna 
dzięki wykorzystaniu dotacji z UE. Naturalnym więc 
kierunkiem było podjęcie tematu powiatu. Jako, że 
była to płaszczyzna zbyt szeroka do opisania, posta-
nowiłem zawęzić ją właśnie tylko do PROW. Nie małe 
znacznie miał też fakt, iż dzięki LGD „ZP” miałem 
doskonały dostęp do informacji na ten temat.

LGD: Czy trudno było Panu zdobyć po-
trzebne informacje do napisania pracy?

Marcin Germanek: Dzięki nieocenionej pracy 
pracowników biura Stowarzyszenia informacje miałem na „wyciągnię-
cie ręki”. Zwłaszcza dostęp do danych drogą elektroniczną okazał się być 
miłym dla mnie zaskoczeniem, bowiem to w znaczny sposób zredukowa-
ło czas jaki musiałem poświęcić na gromadzenie materiałów, co miało 

szczególne znaczenie, bowiem równolegle 
pisałem drugą pracę dyplomową, gdyż koń-
czyłem dwa kierunku studiów jednocze-
śnie, a ponadto jeszcze pracowałem.

LGD: Kto okazał się najbardziej 
pomocny?

Marcin Germanek: Nie chciałbym 
nikogo wyróżniać, bowiem każdy miał 
swój udział. Korzystając z okazji chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim pracow-
nikom biura i każdemu z osobna zarazem. 
Chciałbym jeszcze raz podkreślić jak cenna 
była dla mnie uzyskana pomoc.

LGD: Czy rezultaty pisania pracy 
były dla Pana satysfakcjonujące ?

Marcin Germanek: Jak najbardziej. 
Z perspektywy czasu zauważam, iż praca 
ta posiada pewne rezerwy, które można by 
efektywniej wypełnić, natomiast obowiązy-
wały mnie pewne reguły, których musiałem 
przestrzegać, a które nie do końca pozwoliły 

„rozwinąć skrzydła”. Sądzę jednak, że udało mi się w pracy zawrzeć ele-
menty na których najbardziej mi zależało oraz utrzymać wysoki poziom.

LGD: Czy uważa Pan, że działalność Stowarzyszenia jest po-
trzebna? Komu najbardziej?

Marcin Germanek: Sądzę, iż określenie „potrzebna” jest w tym 
przypadku zbyt słabe. Użyłbym wręcz terminu „niezbędna”. Działania 
podejmowane przez LGD w bardzo pozytywny sposób wpływają na 
rzeczywistość. Pomimo, że Powiat Pszczyński nie bardzo wpasowuje się  
w stereotyp terenów wiejskich (powiat jest na wysokim poziomie rozwo-
ju cywilizacyjnego i urbanizacyjnego) to akcje inicjowane przez Stowa-
rzyszenie spotykają się z pozytywnym odbiorem i przynoszą wymierne 
skutki. Oczywiście efekty najbardziej odczuwalne w sposób namacalny 
generują pieniądze, które płyną do beneficjentów konkursów, jednak 
wkład w moderowanie sfery kulturalnej jest bardzo duży i można mówić 
o nim w samych superlatywach. Mam nadzieję, że w przyszłości taki stan 
będzie zachowany.

LGD: Na jakie sfery życia według Pana Stowarzyszenie oddzia-
łuje najbardziej?

Marcin Germanek: Jak już wcześniej zauważyłem LGD najmoc-
niej oddziałuje na sferę kulturalną. Niestety, od jakiegoś czasu ze względu 
na nagromadzenie obowiązków, a co za tym idzie ograniczenia wolnego 
czasu moja współpraca ze Stowarzyszeniem nieco się rozluźniła, ale mam 
nadzieję, że ta tendencja się odmieni. Dostrzegam spory deficyt działań 
na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju i mam nadzieję, iż uda mi się 
nakłonić Stowarzyszenie do aktywizacji na tym polu, zwłaszcza wobec 
dobiegającej swego kresu perspektywy finansowej UE, a co za tym idzie 
wygaszania konkursów. Może się to jednak okazać trudne ze względu na 
uwarunkowania prawne. Nie zmieni to jednak faktu, iż z optymizmem 
spoglądam w przyszłość.
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Pozycje wydawnicze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
Z myślą o mieszkańcach, aby umożliwić dostęp do informacji oraz wydarzeń, jakie odbywają się na terenie naszego powiatu, Stowarzyszenie wydaje m.in.: publikacje, 
broszury, kalendarze, mapy .Wszystkie pozycje wydawnicze Stowarzyszenie udostępnia bezpłatnie.

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej w ramach Osi 
4 LEADER PROW 2007-2013, nasze Stowarzyszenie wydało 

Mapę Powiatu Pszczyńskiego 
TURYSTYCZNIE PRZEZ CAŁY ROK

Mapa ta prezentuje lokalne atrakcje, 
miejsca warte odwiedzenia, obiekty 
turystyczne oraz ścieżki i trasy ro-
werowe. Na wydanej mapie, znajdą 
Państwo również bazę obiektów rekre-
acyjnych i sportowych, spis ważniej-
szych instytucji oraz bazę gastrono-
miczno-noclegową. Przedsięwzięcie 
to z pewnością posłuży wielu osobom 
odwiedzającym nasz powiat i korzy-
stającym z lokalnych walorów tury-
stycznych. Z tego miejsca pragniemy 
podziękować Urzędom Gmin oraz 
Starostwu Powiatowemu za pomoc  
w zebraniu niezbędnych materiałów.

Z myślą o najmłodszych… 

Konkurs „Przysmaki Smyka”
Zupka, kotlet czy pierożek ? W czym poma-

gają nam dzieci kiedy gotujemy? Zamysłem kon-
kursu było ukazanie dziecka/ dzieci przygotowu-
jących różnego rodzaju potrawy i przekąski.

Zdjęcia tytułowych „Smyków” wraz z przepisa-
mi dania wykonywanego przez nie, zostały umiesz-
czone w kalendarzu „Przysmaki Smyka” na rok 
2013, który ukazał się początkiem grudnia. Każdy 

Czy znasz ten krajobraz?
Jako zwieńczenie konkursu przyrodniczo-fotograficznego, ogłoszonego przez Stowa-

rzyszenie, wydana została publikacja „Wieś pszczyńska - turystyczna przystań … znana czy 
nieznana?” Konkurs był skierowany do osób zainteresowanych fotografią oraz przyrodą,  
a jego głównym zamysłem było ukazanie wsi pszczyńskiej w innej niż dotychczas odsłonie.  
I choć publikacja w pełni nie wyczerpuje tematu, to w zupełnie inny sposób ukazuje bogactwo 
pszczyńskiej wsi. Zamysłem organizatorów konkursu, było przedstawienie obszarów wiejskich 
Ziemi Pszczyńskiej jako obszaru z bogatą bazą sportowo-rekreacyjną, jako miejsca, w którym 
można aktywnie spędzić czas, spotkać ciekawe gatunki roślin i zwierząt, w tym żyjące na unika-
towych przyrodniczo terenach – rezerwaty przyrody, torfowiska. Album pozwala wyeksponować 
także ciekawe formy architektoniczne, znajdujące się na obszarze objętym działaniem Stowarzy-
szenia (zarówno obiekty historyczne – szlak architektury drewnianej, jak i formy nowoczesne – 
np. domy ekologiczne). Szerokie spektrum propozycji jakie zostały umieszczone w albumie ma 
nie tylko na celu promocję tego bogactwa wśród turystów odwiedzających nasze tereny, ale także 
ma zachęcić lokalnych mieszkańców do odwiedzenia tych okolicznych zakątków, które jak dookreśla tytuł - są nieznane.

Stowarzyszenie dokonało wszelkich starań aby wydana publikacja, jak to ujęła w słowie wstępu Pani Joanna Cyganek z wydawnictwa Solo 
Press „…była dla Państwa przewodnikiem po Ziemi Pszczyńskiej – pięknej i hojnej, godnej uwagi i troski, wdzięcznej za okazane jej serce  
i pasję. Znanej i nieznanej...”.

Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim osobom, dzięki którym powstał album, autorom zdjęć:  Katarzynie i Tomaszowi Baron, 
Jackowi Cisło, Alicji Grodoń, Annie Haka-Otręba, Mariuszowi Jakacki, Piotrowi  Kuczia, Agnieszce Łopatka, Mateuszowi  Michna, Karolowi  
Sekta, Andrzejowi Siudy, Zdzisławowi Spyra, Arkadiuszowi  Stachnik oraz Zbigniewowi Żupa.

Dziękujemy także lokalnym gminom, Franciszkowi Klinkosz oraz Kazimierze Sawickiej za wskazanie cennych miejsc.

autor wybranego do kalendarza zdjęcia, otrzymał 
także upominek w postaci fartuszka oraz „żaroła-
py”. Mamy nadzieję, że wydany przez nas kalendarz 
ozdobi wiele domów, zaś zaprezentowane tam prze-
pisy, nadesłane przez uczestników konkursu, zain-
spirują welu rodziców i ich pociechy do wspólnego 
gotowania. Uczestnikom konkursu dziękujemy za 
pomysłowość i udział w naszym konkursie. Nagrodzone dzieci

Obszary Wiejskie Powiatu Pszczyńskiego nagrodzone w europejskich konkursach fotograficznych
Mieszkaniec naszego powiatu,  

a dokładnie sołectwa Brzeźce-Pan Jacek 
Cisło został nagrodzony w konkursie 
fotograficznym „Obrazy europejskiej 
wsi” organizowanym przez Europejską 
Sieć Obszarów Wiejskich.

Fotografia autorstwa Jacka Cisło zo-
stała wysłana do organizatorów za pośred-

nictwem Stowarzyszenia. Komisja spośród 
następujących kategorii: ludzie na wsi, 
środowisko wiejskie, zatrudnienie na wsi, 
wiejska różnorodność, młodzi na obszarach 
wiejskich oraz “duch” LEADERa wybrała 
30 zdjęć spośród 1700 nadesłanych. Zdję-
cie Jacka Cisło prezentujące uczestników 
procesji Bożego Ciała zajęło trzecie miej-

sce w kategorii ludzie na wsi. Nagrodą był 
wyjazd autora zdjęcia oraz przedstawicie-
la Lokalnej Grupy Działania do Brukseli. 
Tam w siedzibie Komisji Europejskiej od-
była się ceremonia wręczenia nagród oraz  
inauguracja wystawy, trwającej do 10 lipca 
br. Patronat nad całym wydarzeniem objął 
Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich - Dacian Ciolos, który 
podczas ceremonii wręczył nagrodzonym 
pamiątkowe dyplomy. Ten sukces to nie 
jedyne osiągnięcie Pana Jacka, to dopiero 
początek ogólnopolskich jak również ogól-
noeuropejskich sukcesów. W tym roku zo-
stał on nagrodzony także w konkursie pt. 
„Zawsze Aktywny”. Jego fotografia została 
oceniona najwyżej spośród 30 prac finało-
wych. Informacja dot. wygranej polskiego 
fotografa ukazała się na stronie Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej. Nagrody zostały wręczone  
w Hiszpanii podczas inauguracji Euro-
pejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych  
w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. 
Jednym z najnowszych sukcesów fotografa, 
jest nagroda w konkursie Wiki Lubi Zabytki. 
Jest to otwarty konkurs fotograficzny orga-

nizowany przez Stowarzyszenie Wikipedia 
Polska, którego celem jest sfotografowanie 
wszystkich obiektów posiadających status 
zabytku nieruchomego i wpisanych do wy-
kazów zabytków prowadzonych przez Wo-
jewódzkich Konserwatorów Zabytków. Kon-
kurs jest częścią światowej inicjatywy Wiki 

Loves Monuments 2012. Tym razem fotogra-
fia Jacka Cisło, prezentująca Park Pszczyński, 
została wyróżniona w tym konkursie. 

To jedynie namiastka sukcesów Pana 
Jacka. Serdecznie gratujemy mu talentu  
i mamy nadzieję, iż przyszły rok okaże się 
dla niego równie owocny.

Uroczystość wręczenia nagród w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli

Nagrodzone zdjęcie

Plany na przyszłość Przyszły okres programowania

PROJEKTY ZMIAN W STOSUNKU DO LGD
W listopadzie br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja w ramach Fo-

rum Debaty Publicznej zatytułowana „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności 
(CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”, w której obok wielu krajowych autory-
tetów zajmujących się tematyką funduszy unijnych wziął udział także Christian Svan-
feldt z Komisji Europejskiej -Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Rozwoju 
Miast, który omówił Stanowisko Komisji Europejskiej oraz aktualny stan prac nad 
projektami rozporządzeń związanych z rozwojem kierowanym przez społeczność lo-
kalną. W swojej wypowiedzi wyraźnie zaznaczył, iż w nowym okresie programowania 
tereny działania Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich, mają 
zostać rozróżnione, co w praktyce oznacza, iż na tym samym terenie nie będzie mogło 
istnieć zarówno LGD, jak i LGR, co w obecnej perspektywie finansowania ma miejsce.

Lokalne Grupy Działania, mają także w nowym okresie programowania finanso-
wać projekty w ramach kilku funduszy, m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Trwają póki co rozmowy czy i w jakim 
zakresie tego typu wielofunduszowość, jeżeli chodzi o LGD, będzie miała miejsce. 
Niewątpliwie wpływa to na zwiększenie budżetu LGD i wzmocniłoby jego decyzyj-
ność na szczeblu lokalnym. Obecnie mówi się także o zwiększeniu działań aktywizu-
jących kobiety na wsi. Tematyce tej poświęcona została konferencja, która odbyła się  
z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi początkiem grudnia w Warsza-
wie. Podczas konferencji, z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława 
Kalemby, a także Eurodeputowanego – Jarosława Kalinowskiego, dyskutowano nad 
tym, jakie działania powinny zostać podjęte, aby kobiety, które z różnych przyczyn, 
przykładowo opieki nad dzieckiem czy osobą starszą, pracą na gospodarstwie itp., 
miały szansę rozwoju i samorealizacji zawodowej. Zaproponowano również możli-
wość opiniowania wniosków potencjalnych beneficjentów przez LGD tzn. wstępna 
weryfikacja fiszek, ocena formalna oraz uzupełnienia. Natomiast Instytucja Wdra-
żająca dokonywałaby weryfikacji, zawierała umowy oraz wypłacała środki.Powyżej 
ujęte informacje będą przedmiotem dalszych toczących się dyskusji i są na dzień dzi-
siejszy projektem.

Pragniemy zaprosić Państwa do 
udziału w wydarzeniach, jakie planuje-
my zrealizować w roku 2013.

-Pierwszą inicjatywą, którą nasze 
Stowarzyszenie pragnie przeprowadzić, 
jest organizacja cyklu zajęć z rysunku 
dla dzieci, zakończonych konkursem na 
wykonanie najlepszej pracy plastycznej. 
Projekt ma za zadanie zachęcenie dzieci 
do zapoznawania się z tematyką związaną 
z Funduszami Europejskimi, a co za tym 
idzie wyrażania także swoich dziecięcych 
oczekiwań związanych z potrzebami roz-
wojowymi na obszarach wiejskich.

-Następnie, w czerwcu zaplanowa-
no przeprowadzenie debaty oksfordzkiej  

z udziałem młodzieży ponadgimna-
zjalnej, proponowany temat debaty to: 
„Fundusze unijne, a wieś pszczyńska. 
Idealistyczna wizja czy pragmatyczny wy-
miar rozwoju?” W debacie chęć udziału 
wyraziło sześć szkół z obszaru objętego 
LSR. To zadanie ma także ukazać ocze-
kiwania, tym razem nieco starszej grupy 
mieszkańców naszego obszaru, względem 
projektów finansowanych z budżetu UE,  
a w szczególności tych, dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich powiatu pszczyńskiego.

-W roku 2013 Stowarzyszenie 
planuje podjęcie kolejnego projektu 
współpracy. Projekt na lata 2013/2014 
związany będzie ze stworzeniem siłow-

ni zewnętrznych w siedmiu punktach 
powiatu, dwóch w gminie Pszczyna 
oraz po jednym w pozostałych gminach. 
Uważamy, iż tego typu projekt wspaniale 
uzupełni dotychczasową bazę rekreacyj-
no-sportową naszego powiatu, a także 
zachęci do uprawiania sportu mieszkań-
ców, bez względu na ich wiek.

-Planuje się także organizację warsz-
tatów rękodzielniczych. Widząc ogrom-
ny potencjał lokalnych twórców, m.in. 
tych zaangażowanych w zrealizowany 
przez nas, we współpracy z dwiema in-
nymi Lokalnymi Grupami Działania 
projekt współpracy KREATOR, LGD 
pragnie w dalszym ciągu promować lo-
kalnych rękodzielników i ich wyroby.

- Na drugie półrocze 2013r. zapla-
nowano również wydarzenia aktywizu-
jące lokalne Koła Gospodyń Wiejskich,  
z udziałem p. Remigiusza Rączki , których 
tematyka będzie związana z lokalnym 
dziedzictwem kulinarnym. 

O szczegółach powyższych wydarzeń 
będziemy Państwa na bieżąco informo-
wać na łamach naszej strony internetowej 
www.lgdziemiapszczynska.pl.

WYDAWCA:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”
ul. 3 Maja 11
43-200 Pszczyna
Tel./Fax. 32/ 210 02 12, www.lgdziemiapszczynska.pl
Masz pytanie? Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz !
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