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Wieś Pszczyńska 
Bogactwo Przestrzeni

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie  
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” powstało 13 sierpnia 2008 r.  
Do końca 2014 roku swoim zasięgiem obejmowało 6 gmin z terenu powiatu 
pszczyńskiego. Obecnie struktury LGD poza założycielskimi gminami: 
Pawłowicami, Suszcem, Kobiórem, Miedźną, Pszczyną, Goczałkowicami-
Zdrój, tworzą również gminy z powiatu mikołowskiego – Wyry, Orzesze  
i Ornontowice oraz z powiatu bieruńsko-lędzińskiego – Bojszowy i Bieruń. 

Stowarzyszenie zostało powołane do tego, aby wdrażać na terenie objętym 
swoim działaniem podejście LEADER. Podejście to ma na celu integrację  
i aktywizację społeczności lokalnej, tworzenie kapitału społecznego, szeroko 
pojętą promocję terenu działania LGD oraz wzrost przedsiębiorczości jego 
mieszkańców. Cele te realizowane są poprzez szereg działań, w tym projekty 
beneficjentów Stowarzyszenia, które w podziale na cztery działania (Małe 
Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi, Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiostw 
oraz Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej) znajdą Państwo na 
łamach niniejszej publikacji. Całościowe ujęcie projektów zrealizowanych 
przez Beneficjentów PROW 2007-2013 znajduje się na mapie projektowej  
z podziałem na miejsce realizacji danego projektu (gminę). Szczegółowy opis 
każdego projektu zawarty został w zakładce LEADERATORIUM, znajdującej 
się na końcu każdego działu, odpowiadającego danej gminie wg stanu 
na dzień 23 marca 2015 r. W publikacji zostały również ukazane projekty 
wybrane spośród zrealizowanych przez biuro LGD, w tym zrealizowane we 
współpracy z innymi lokalnymi grupami działania, tzw. projekty współpracy.

Dziękujemy wszystkim, za sprawą których powstała niniejsza publikacja.  
W szczególności dziękujemy naszym beneficjentom, którzy zechcieli 
przekazać nam materiały związane z realizacją swoich projektów.

Wydawca:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna
tel.: 32/210 02 12
e. mail: biuro@lgdziemiapszczynska.pl
www.lgdziemiapszczynska.pl 

teksty: Michał Pudełko, biuro LGD „Ziemia Pszczyńska”
zdjęcia: archiwum LGD, beneficjenci LGD, Andrzej Siudy (s 7,8), Ewelina 
Wybrańczyk (s 14), Agnieszka Łopatka (s 19), Karol Sekta (s 31), Jacek Cisło 
(s 32), Mateusz Michna (s 35,36), Zdzisław Spyra (s 36), Tomasz Pikula (s 36), 
Mariusz Jakacki (s 47), Tomasz Baron (s 49) 

tłumaczenie: biuro LGD „Ziemia Pszczyńska”
korekta tłumaczenia (poza działem LEADERATORIUM): JB English  
Johan Barkhuizen 
opracowanie graficzne, skład, wydruk: Pro-Mailer Jarosław Leki

Egzemplarz bezpłatny, nakład 1250 szt.
Kopiowanie całości lub części bez pisemnej zgody Wydawcy zabronione.
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Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną 
publikację wydaną przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Pszczyńska”. Nie jest to zwykły album, czy przewodnik po ziemi pszczyńskiej, 
lecz książka ukazująca naturalny potencjał charakterystyczny dla tego 
obszaru, gdzie  historia, pielęgnowana przez nowoczesne formy ekspresji, 
podtrzymywana przez tradycję, tworzy swoiste dziedzictwo kulturowe tego 
regionu. 

Prawdziwym bogactwem są nie tylko dobra materialne: 
budynki, pomniki i tablice, lecz ludzie, tworzący niespotykany nigdzie 
indziej klimat sprzyjający lokalnym twórcom, przedsiębiorcom, czy 
mieszkańcom. To właśnie niezwykła mozaika talentów czyni z naszej 
„małej ojczyzny” przyjazne miejsce do życia, jak również do realizacji 
swoich najciekawszych pomysłów. Takich przykładów w tym wydaniu 
jest wiele, gdzie miejsca owiane historią, zgodnie współistnieją  
z nowoczesną infrastrukturą. 

Ludzie podtrzymujący tradycję przekazywaną od wielu pokoleń, 
wzbogacają ją o nowe pomysły i osiągnięcia. Dzięki takiemu działaniu 
powstają prawdziwe więzi ogólnospołeczne i międzypokoleniowe, które 
mogą być trwałym fundamentem dla dalszego rozwoju. Środki unijne, 
wykorzystywane przez lokalnych liderów pozwalają realizować wiele 
projektów, wzmacniających tożsamość regionalną.

Niniejsza publikacja ma zachęcić również wszystkich 
posiadających pasję, energię oraz pomysły do realizacji swoich zamierzeń 
z wykorzystaniem funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej, 
która zaczyna być działem otwartym…

With great pleasure we present you with another publication of 
the Local Action Group Association. It isn’t a casual album or a guide of 
Pszczyna’s land but a book which shows the natural potential of this area. It 
is where the history, nurtured by  modern forms of expression  supported 
by tradition, creates a kind of cultural heritage of this region.

The true wealth are not only material goods like buildings, 
monuments or boards but people who create unprecedented climate 
conducive like local craftsmen, entrepreneurs or residents. This unusual 
mosaic of talents make this “small homeland” a friendly place for living 
and also for realising the most interesting ideas. Such examples in this 
issue are many, where places shrouded by history, co-exist with modern 
infrastructure.

People supporting the tradition handed down for many 
generations, enrich it with some new ideas and achievements. Thanks to 
this activity, a real general public and intergenerational relationships that 
may be the solid foundation for further development are created. EU funds 
used by local leaders to assure all projects, are strengthening regional 
identity.

This publication is intended to encourage those who have  
passion, energy and ideas to achieve their goals with the use of EU funds in 
the next financial perspective, which will be opening soon..
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Jezioro Goczałkowickie
Jest jednym z największych zbiorników retencyjnych w Europie.  Wybudowane 
zostało w latach pięćdziesiątych dla potrzeb rozwijającego się przemysłu oraz 
aglomeracji Górnego Śląska. Głównym celem jest dostarczanie wody pitnej 
dla ponad 3 mln osób zamieszkujących województwo śląskie i małopolskie. 
Wielokrotnie uratowało ziemię pszczyńską przed powodzią. Zajmuje około 3200 
ha i ma pojemność 168 mln m3. Obszar jeziora został objęty ochroną NATURA 
2000 i jest udostępniony dla amatorów żeglarstwa, na których czeka port  
w Wiśle Wielkiej. Port rybacki w Łące organizuje połowy ryb bezpośrednio z kutra 
rybackiego, wędkarze od wielu lat nazywają to miejsce „królestwem sandacza”. 
Przez wiele dziesięcioleci wykształcił się na tym terenie specyficzny ekosystem 
obfitujący w rzadkie i chronione gatunki flory i fauny. 

Goczałkowice’s Lake
It is one of the biggest  reservoirs  in Europe. It was built in the 50’s for the needs 
of a growing industry and the Upper Silesian agglomeration. The main aim of the 
reservoir is to provide drinking water for over 3 million residents of Silesia and 
Małopolska . It also acts as a flood control reservoir. Many times it was used for 
the protection of the Pszczyna District against floods. It is about 3200 hectares 
and has a capacity of 168 million cubic  meters of water. The area of the lake is 
protected by the NATURA 2000 programme. Sailing amateurs can use the sailing 
port in Wisła Wielka and anglers can visit fishing ports in Łąka, which organises 
fishing directly from boats. This place is called “Kingdom of zander” by anglers. 
For many decades a specific ecosystem in which lots of rare species of fauna and 
flora exist has been developing in this area.

Uzdrowisko Goczałkowickie
Początki Uzdrowiska w Goczałkowicach sięgają XIX wieku, kiedy to znaleziono 
na tym terenie bogate pokłady wody solankowej o leczniczych działaniach. 
Pierwsi kuracjusze mogli leczyć tutaj choroby reumatyczne, gościec,  
a także zaburzenia układu oddechowego. Do oferty szybko dołączono okłady  
z borowiny, która jest kolejnym cennym bogactwem ziemi pszczyńskiej. Po 
II wojnie światowej szybko udało się reaktywować bazę uzdrowiskową oraz 
rozbudować ją o nowe oferty dla pacjentów np.: krioterapię. Na terenie 
Uzdrowiska znajduje się również sanatorium dla dzieci Stokrotka oraz szpital. 

Cały zespół sanatoryjno-szpitalny otoczony 
jest pięknym zabytkowym parkiem,  
w którym kuracjusze na łonie natury mogą  
w spokoju dochodzić do zdrowia. 

The Spa Resort in Goczałkowice
The beginning of the Spa Resort in 
Goczałkowice-Zdrój dates back to the 
the 19th century, when  brine rich water 
resources with therapeutic effects were 
found. Firstly,  bathers can treat their 
rheumatism and breathing diseases. The 
spa resort also offers wraps of mud, which 
is another valuable mineral substance of 
this region. After the Second World War, 
the spa resort was quickly reactivated and 
new offers for patients were proposed (e.g. 
cryotherapy). In this place, there are also a 
sanatorium for children “Stokrotka” and a 
hospital. The whole complex is surrounded 
by a beautiful and monumental park where 
patients can spend their time in a peaceful 
area.
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Ogrody Kapias

Dla miłośników architektury krajobrazu ogrody państwa Kapias będą prawdziwą 
atrakcją. Od końca lat  siedemdziesiątych XX wieku właściciele systematycznie 
rozbudowują zakład, tworząc przy tym pokazowe ogrody tematyczne, które można 
podziwiać przez cały rok. Znaleźć tutaj można Ogród romantyczny, Ogród japoński, 
Leśny zakątek, Suchą rzekę, Zakątek nad stawem. Znajdują się tutaj również ścieżki 
edukacyjne, które przybliżą ciekawe założenia architektoniczne do zastosowania we 
własnych ogrodach przydomowych. Po kilkugodzinnym pobycie wśród bajecznej 
zieleni, można spróbować wspaniałej kuchni Restauracji  KAPIAS Cafe. 

„Kapias” Gardens

For amateurs of landscape architecture, the gardens belonging to the Kapias family 
will be a real attraction. From the seventies of the 20th century its owners have 
been systematically  developing this nursery, creating thematic gardens, which 
may be visited around the year. We can find here a romantic or a Japanese garden,  
a forests nook, dry river or nook by the lake. There are also educational paths, were 
new architectural solutions can be seen. After a few hours stay in this green tale,  

a wonderful meal can be enjoyed in the Kapias café restaurant. 

Centrum Edukacji Technicznej „Ekotama” 

Stanowi dużą atrakcję dla młodzieży i nie tylko. Centrum zlokalizowane jest nad 
samą zaporą goczałkowicką, dzięki czemu zwiedzający mogą przyjrzeć się pracy 
śluzom zapory. Można również przeprowadzić zajęcia z tematyki energii odnawialnej, 
wykorzystywania zasobów wody pitnej, meteorologii oraz astronomii. Wszystko to 
jest możliwe dzięki interaktywnym mapom oraz modelom pokazowym (reaktora 
jądrowego, elektrowni wodnych, rakiet kosmicznych itp.). Nowoczesna stacja 
meteorologiczna z detektorem burz jest dla niejednego pasjonaty nie lada atrakcją. 

Center of Technical Education 
„Ecodam” 

This place is an attraction for teens and not 
only. It is located by the Goczałkowice dam, 
thanks to that visitors can observe how the 
sluice gates of this dam works. Different 
kinds of classes can be done there, (e.g about 
renewable energy, usage of drinkable water 
or meteorology and astronomy). All of these 
can be done because of interactive maps and 
demonstration models like models of nuclear 
reactors, hydroelectric power plants or space 
rockets. A modern meteorology station with 
a storm detector is a great attraction for 
amateurs of this topic.
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Beneficjent: Gmina Goczałkowice-Zdrój / Goczałkowice-Zdrój 
commune 

„Program LEADER stwarza możliwości zrealizowania wielu oddolnych, 
cennych inicjatyw, które przyczyniają się do zwiększenia aktywności 
mieszkańców terenów wiejskich, do wzmocnienia poczucia wspólnoty 
oraz nawiązania partnerskich kontaktów, współpracy i porozumienia. 
Środki finansowe pozyskiwane z tego programu są znaczącą zachętą   
i bodźcem, bez którego wiele pomysłów i zamiarów pozostałoby  
w sferze marzeń”

/Maria Ożarowska – Sekretarz Gminy Goczałkowice-Zdrój/

r Rewitalizacja zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
Górnik. Revitalization of Commune’s Culture Center building „Górnik” 

in Goczałkowice-Zdrój.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 211 145,12 zł. 

r Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie Uzdrowiskowej  
Goczałkowice-Zdrój- etap II. Revitalization of a park in spa commune – 
Goczałkowice-Zdrój – second stage.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 288 854,00 zł. 

r Organizacja imprezy kulturalno 
- promocyjnej z okazji 20 – lecia  

samorządu lokalnego w Goczałkowicach-
-Zdroju, połączonej z wydaniem i promocją 
„Goczałkowickiego słownika biograficznego”.  
The organization of cultural event to cel-
ebrate the 20th - Anniversary of the local 
government in Goczałkowice-Zdrój, com-
bined with the release and promotion of  
a biographical dictionary.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 11 054,21 zł. 

r Uzupełnienie istniejącej bazy infor-
macji turystycznej na terenie Gminy  
Goczałkowice-Zdrój. Complement of ex-
isting tourist information base in the  
commune Goczałkowice-Zdrój.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 25 000,00 zł. 

r Odtworzenie oznakowania i promocja 
dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-
-Zdroju - “W krainie Goczałka”. Restore the 
labeling and promotion of the natural heri-
tage of Goczałkowice-Zdrój.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 22 959,76 zł. 
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r Zagospodarowanie fragmentu przestrzeni publicznej w centrum  
Uzdrowiska wraz z organizacją imprezy rekreacyjnej „Z kijami do Boru” promu-
jącej walory przyrodnicze i kulturowe Goczałkowic - Zdroju oraz zdrowy styl życia.  
Development of a fragment of public space in the center of spa, along with the orga-
nization of recreational event „Z kijami do Boru” promoting the natural and cultural 
values of Goczałkowice – Zdrój commune and healthy lifestyle.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 22 330,00 zł. 

r Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców  
w miejscowości Goczałkowice-Zdrój. Creation a place for rest and recreation for visi-
tors and residents in the commune of Goczałkowice-Zdrój.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 25 000,00 zł. 

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju/
Public Library of Goczałkowice-Zdrój commune

„Program LEADER jest dla mnie możliwością rozwoju instytucji,  
w której pracuję; ukazanie biblioteki jako instytucji rozwijającej się  
i zaspokajającej potrzeby kulturalne ogółu społeczeństwa”

/Anna Grzegorska - pracownik biblioteki/ 

r Organizacja imprezy kulturalno-
-rozrywkowej w ramach obchodów 

XX-lecia powstania Gminy Goczałkowice-Zdrój. 
The organization of cultural event to celebrate 
the 20th anniversary of the Goczałkowice-Zdrój 
commune.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of fun-
ding: 15 062,16 zł. 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju/
Cultural Center of Goczałkowice-Zdrój commune

„Program LEADER kojarzę z dobrym klimatem dla lokalnej społeczności”

/Zofia Szołdra – dyrektor GOK/

r Goczałkowickie Spotkanie z Folklorem. Meeting with a folklore in 
Goczałkowice-Zdrój.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 25 000,00 zł. 

r Punkt informacji turystycznej w Goczałkowicach-Zdroju. Tourist information  
in Goczałkowice-Zdrój.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 12 620,62 zł. 

r Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój. Deve-
lopment of a public space in Goczałkowice-
-Zdrój commune.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 25 000,00 zł. 
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Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju/
Voluntary Fire Brigade in Goczałkowice-Zdrój

„Program LEADER kojarzę z pozyskaniem funduszy z Unii Europejskiej”

/Jerzy Sodzawiczny – prezes OSP/

r Pokaz ratownictwa wodnego 
OSP w Goczałkowicach - Zdroju/ 

Demonstration of a water rescue presen-
ted by Voluntary Fire Brigade  
in Goczałkowice-Zdrój.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 9 280,04 zł. 

Beneficjent: Agnieszka Homa-Kurczab

„Program LEADER jest dla mnie szansą na spełnienie marzeń”

/Agnieszka Homa-Kurczab/

r Budowa budynku usługowego 
oraz zakup niezbędnego wyposa-

żenia jako inwestycji umożliwiającej urucho-
mienie punktu dziennej opieki nad dziećmi 
(żłobka) w Goczałkowicach-Zdroju. A new 
building and purchase of necessary equip-
ment for day  care for children (nursery).

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 300 000,00 zł. 

Beneficjent: Krzysztof Staszek

„Program LEADER jest dla mnie wsparciem przy prowadzeniu działalności go-
spodarczej w postaci świadczenia usług minikoparką”

/Krzysztof Staszek/

r Zakup minikoparki.  Purchase of 
a mini digger.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 49 900,00 zł. 
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Tartak

Jeden z najwybitniejszych książąt pszczyńskich Jan Henryk XI założył w swoich 
dobrach tartak parowy w Kobiórze. Zlokalizowany był przy drodze do Mikołowa 
nad stawem Pilok. Woda z tego stawu służyła do konserwacji drewna,  
a produkowano tutaj na początku gonty oraz deski. W pierwszych latach XX wieku 
zatrudnienie w zakładzie znalazło około 80 ludzi, natomiast w okresie szczytowym 
z tartaku żyło ponad 300 osób, pracujących na stałe, plus pracownicy sezonowi. 
Zakład znany był w całej Polsce z doskonałej stolarki okiennej oraz drzwi. Dla 
robotników wybudowano w Kobiórze hotel, gdyż do pracy przybywali fachowcy  
z różnych stron Polski. W XXI wieku tartak przestał funkcjonować, pozostawiając 
jednak żywe wspomnienie ogromnego prosperity na drewno z kobiórskich lasów. 

Sawmill

One of the most prominent Princes of Pszczyna , Jan Henryk the 11th, founded 
the Steam Sawmill in Kobiór. It was located near the pond  Pilok. Water from 
this pond was used for the conservation of wood. Shingles and boards were 
produced there in the beginning. In the early 20th century almost 80 people 
were employed in this plant. During the busiest time more than 300 people 
worked there full-time plus some seasonal workers. Kobiór’s Sawmill was famous 
throughout Poland because of its excellent carpentry of windows and doors.  
A Hotel was built for it’s workers in Kobiór, as they came there from different 
parts of Poland. In the 21st century the Sawmill stopped operating but vivid 
memories of huge prosperity for wood from Kobiór’s forests still exist there.

Zameczek Myśliwski w Promnicach
Historia tego miejsca jest ściśle związana z panami na Pszczynie, którzy 
słynęli z organizacji polowań w swoich rozległych dobrach dla ówczesnej 
elity europejskiej. Pałacyk zbudowano w 1861 roku, nad Jeziorem 
Paprocańskim, w stylu angielskiego neogotyku. Widoczne są również  
w architekturze wpływy niemieckie (styl szachulcowy). Bardzo lubiła przebywać  
w tym miejscu księżna Daisy – żona Jana Henryka XV. Rodzina książęca podczas 
pobytu w Pszczynie, często organizowała przejażdżki do leśnej rezydencji,  
w tym celu korzystano z drogi biegnącej od zamku pszczyńskiego do Zameczku 
przez Puszczę Pszczyńską (Reitweg).  Współcześnie pomieszczenia w Zameczku 
w Promnicach służą jako luksusowy Hotel Noma Residence, i tak jak  
w poprzednich okresach, odwiedzane są przez wiele znamienitych osobistości. 

Hunter’s Castle in Promnice

The history of this place is closely connected to the Masters of Pszczyna who 
were famous because they organised hunting in this area. The Castle was built 
in 1861 by the Paprocany Lake and presents an English neo-gothic style. German 
architectural influences are also visible in the building. Duchess Daisy – the wife 

of Jan Henryk the 15th liked to stay at this 
Castle. The Duke’s family often organised 
horseback riding for the forest residents 
during  their stay in Pszczyna using  
a road from Pszczyna’s Castle to Promnice 
(“reitweg”). Nowadays the Hunter’s  Castle 
in Promnice serves as a luxury Hotel called 
Noma Residence. Like in the past,  it is 
visited by many prominent and famous 
people.  
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Muzeum Regionalne „Smolarnia”
Znajduje się ono w dziewiętnastowiecznym budynku drewnianym, w którym 
pierwotnie mieszkali smolarze produkujący smołę z sosnowych pniaków. Od 2003 
roku w pomieszczeniach tego budynku odtworzono wnętrza i wyposażenie wiejskich 
domów z przełomu XIX /XX wieku. Zgromadzone zbiory umożliwiają przeprowadzanie 
w muzeum lekcji tematycznych z zakresu historii regionalnej. Przygotowane są tutaj 
wystawy tematyczne: „Od ziarenka do bochenka”, „Na szklanej kliszy”, „Nasz dom kochany  
i niezapomniany”. 

Regional Museum „Smolarnia”
The museum is in a 19th century wooden building in which people who produced tar 
from pine stumps used to live. Since 2003 equipment has been collected from village 
cottages from the 19th and 20th century. The Collections are used to organise some 
thematic lessons in the Museum about regional history.  Some special exhibitions are 
also prepared there (e.g. “From seed to loaf of  bread”, “ On a glass plate” and “Our 
lovely and unforgettable house).” 

Dolina Trzech Stawów
Pod koniec XX wieku w dolinie rzeki Korzeniec w Kobiórze rozpoczęto budowę 
stawów, których głównym celem jest zabezpieczenie terenu przed powodzią  
w okresie roztopów wiosennych, czy ulewnych deszczy. Zbiorniki te służą również 
jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla okolicznych lasów. Miejsce to jest 
doskonałe do organizowania spacerów, różnych 
form rekreacji, pikników na łonie natury, stało 
się również rajem dla wędkarzy. Gmina Kobiór 
planuje w przyszłości udostępnić akweny dla 
miłośników kajaków, czy rowerków wodnych. 

Valley of the three ponds
At the end of the 20th century in the Valley 
of the Korzeniec River in Kobiór,  the building 
of the ponds started. The main goal of this 
place was to protect the area against flooding, 
particularly during the spring thaw or heavy 
rains. Reservoirs are also used as flood 
protection for nearby forests. This place is 
perfect for walks,  different forms of recreation 
and picnics in  nature. It is a paradise for 
anglers too. The commune of Kobiór is planing 
to open this place for canoeing or water biking 
amateurs. 

Przeprawa pieszo-rowerowa  
w Kobiórze 
Dzięki wybudowaniu kładki dla pieszych 
oraz rowerzystów, pod zabytkowym mostem 
kolejowym, można bezpiecznie przekraczać 
rzekę Korzeniec oraz drogę kolejową 
jednocześnie. Przeprawa ta znajduje się m.in. 
na Wojewódzkiej Trasie Rowerowej: ”Książęca”.



Pedestrian and Cyclist Crossing in Kobiór

Thanks to the bridge for pedestrians and cyclists which is located under the 
monumental railway bridge, we can safely cross the Korzeniec River and railway, 
at the same time. The crossing is located on the Provincial Cycling  Route 
“Princely”.

Ścieżki rowerowe

Gmina Kobiór może poszczycić się wieloma trasami rowerowymi. Cieszą się 
one uznaniem turystów ze względu na ich dobre utrzymanie oraz oznakowanie. 
Nie bez znaczenia są walory przyrodnicze i architektoniczne, które spotkamy  
w trakcie jazdy rowerem czy spaceru. 

Cycling Routes

The commune of Kobiór can be proud of many cycling routes. Lots of tourists use 
them because of their good condition and clear signs. Natural and architectural 
values which we can see during cycling or walking are also significant.

Wojewódzka Trasa Rowerowa nr 1 – „Książęca” 
 
Jej długość na terenie powiatu pszczyńskiego wynosi ok. 16 km, natomiast jest to 
trasa łącząca miejscowości aglomeracji śląskiej takie jak: Katowice, Tychy, Kobiór, 
Pszczyna, Goczałkowice, Bielsko-Biała. Oznaczona jest kolorem czerwonym. 
Podróż rowerem można rozpocząć spod zameczku myśliwskiego nad Jeziorem 
Paprocańskim, następnie kierując się na południe, spotkamy drewnianą rzeźbę 
halabardników. Dalej poruszając się tą trasą, miniemy dworzec kolejowy  
w Kobiórze oraz zabytkowy most kolejowy na rzece Korzeniec. 
Dla komfortu mieszkańców i turystów wybudowano pod mostem 
drewnianą kładkę, dzięki której można bezpiecznie przekroczyć linię 
kolejową oraz rzekę. W dalszej części trasa prowadzi w stronę Czarkowa  
i Pszczyny, gdzie można zwiedzić zabytkowy park pszczyński, do 
którego prowadzi trasa obsadzona dębami szypułkowymi tzw. 
„Reitweg”. Spod zamku pszczyńskiego można udać się dalej  
w stronę Goczałkowic-Zdroju i Bielska-Białej. 

Provincial Cycling  Route „Princely”

In the District of Pszczyna it stretches about 16 km, 
but it is the route which links an agglomeration of 
Silesian Town’s/Cities like Katowice, Tychy, Kobiór, 
Pszczyna, Goczałkowice and Bielsko-Biała. It is marked 
in red colour. Bike trips can be started from the 
Hunter’s Castle in Promnice by the Paprocany Lake, 
then riding south, where we can see the sculpture 
of Halberdiers. Following this route we can pass 
the railway station in Kobiór and the monumental 
railway bridge on the Korzeniec River. For residents 
and tourists’ comfort  a wooden path was built 
under the railway bridge, thanks to this path we can 
safely cross the river and railway. The next part of 
this route runs through  Czarków and Pszczyna. There 
cyclists may visit the  historic park, an oak road called 
“reitweg”leads to this park.  From Pszczyna’s Palace 
we may go further to Goczałkowice-Zdrój or Bielsko-
Biała.
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Międzygminna Trasa Rowerowa „Plessówka”
Łączy Pawłowice, Suszec, Kobiór i Pszczynę, jej długość wynosi około 44 km. 
Oznaczona jest kolorem niebieskim. Początek tej trasy rozpoczyna się w centrum 
Pawłowic, gdzie kierujemy się przez Mizerów i Kryry do Suszca. Po drodze możemy 
zajrzeć do prywatnego muzeum regionalnego państwa Szenderów, by dalej jadąc po 
leśnych drogach, udać się w stronę Kobióra. Podróżując tą trasą, mijamy rezerwat 
„Babczyna Dolina”, kaplicę św. Antoniego z Padwy, obelisk upamiętniający tragiczny 
los więźniów z podobozu KL Auschwitz-Birkenau, Dolinę Trzech Stawów, czy Muzeum 
Regionalne „Smolarnia”. Z Kobióra jadąc przez Studzienice i Jankowice, udajemy 
się do Pszczyny, gdzie zwiedzić można Skansen „Zagrodę Wsi Pszczyńskiej”, Park 
Pszczyński oraz Muzeum Zamkowe. 

Inter-commune Cycling Route „Plessówka”
This route links Pawłowice, Suszec, Kobiór, Pszczyna, and is about 44 km long. It is 
marked in blue colour. The beginning of this route is located in Pawłowice’s centre 
where we can  go through  Mizerów and Kryry to Suszec. During this journey we 
may visit the private regional museum of the Szendera family and going further 
along the forest roads we will reach Kobiór. On this route we will pass the “Babczyna 
Dolina” Nature Reserve, the chapel  of st. Antony from Padwa, the obelisk which 
commemorates the tragic fate of the Auschwitz-Birkenau prisoners, the Valley of 
the Three Ponds and the regional museum “Smolarnia”. From Kobiór we can go to 
Studzienice,  Jankowice and next to Pszczyna, where such places like the Pszczyna 
Village Heritage Park, Pszczyna’s park and the Palace Museum can be visited.

Okrężna tematyczna trasa rowerowa Gminy Kobiór 
„Niedźwiedziówka”
Jej długość wynosi około 9 km i jest oznaczona kolorem żółtym.  Trasa ta przebiega 
wzdłuż doliny Korzeńca przez Zgoń, Las Kobiórski, leśniczówkę Mitręgówkę i łączy się 
z „Plesówką”. Na tej trasie można odpocząć, przejeżdżając obok stawu Żorek, Doliny 
Trzech Stawów, zagłębić się w leśne drogi, podziwiając florę i faunę Gminy Kobiór. 

Thematic circular cycling route of  the commune of Kobiór 
„Niedźwiedziówka”
The route stretches  about 9 km and it is marked in yellow colour. It runs along the 
valley of the Korzeniec River, through Zgoń, the Kobiór forests, the forester’s house 
called “Mitręgówka”and joins the other cycling route “Plessówka”. We may rest on 
this forest path observing the fauna and flora as we pass the  Żorek lake and the 
Valley of  the Three Ponds.

Łącznik rowerowy Gminy Kobiór „Stara Piła” 

Rozpoczyna się przy stawie środkowym Doliny Trzech Stawów, długość tej trasy 
wynosi 3,5 km. Wzdłuż trasy podziwiać można szpalery starych dębów, kaplicę  
św. Antoniego, łąki nad rzeką Gostynką, które nazywa się Starą Piłą, a także można 
dojechać do stadniny koni. 

Cycling connector of the commune of 
Kobiór „Stara Piła”
The route starts at the centre pond in the 
Valley of  the Three Ponds and is about  
3,5 km long. During the trip we can admire 
old oaks, the chapel of st. Antony and the 
meadows called “Stara Piła”  near the Gostynka 
River. Continuing on this path we can also reach  
horse stables.
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Beneficjent: Gmina Kobiór / Kobiór commune 

„Program LEADER kojarzę z możliwością 
pozyskania środków unijnych na odnowę  

i rozwój wsi poprzez LGD „Ziemia Pszczyska”

/Eugeniusz Lubański – Wójt Gminy Kobiór/

r Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej przy Gminnym Domu Kultury 

w Kobiórze. Development of a public space at 
the Center of Culture in Kobiór.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 98 571,00 zł. 

Beneficjent: Rzymsko-Katolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej  
Maryi Panny w Kobiórze / Roman Catholic Parish of  St. Mary Virgin in 
Kobiór

„Program LEADER kojarzę z możliwością pozyskania 
środków z funduszy unijnych”

/ Ks. Damian Suszka - Proboszcz Parafii/

r Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej przy Kościele Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobió-
rze. Development of a public space at the 
Kobiór’s church.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 401 429,00 zł. 

Beneficjent: Gminny Dom Kultury w Kobiórze/ Center of Culture in  
Kobiór Commune

„Program LEADER to wiele możliwości pozyskania pieniędzy, aby zrobić coś 
pożytecznego dla mieszkańców”

/ Wojciech Paździor – Dyrektor GDK/

r Tradycje dożynkowe w gminie 
Kobiór – formą aktywizacji i integra-

cji społeczności lokalnej. Harvest traditions 
in Kobiór commune as a form of integration 
of local communities.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 12 185,21 zł. 

1

1

1



Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna/  
Kobiór’s Cultural Initiative Association

„Program LEADER jest dla mnie źródłem pozytywnych wrażeń i sporej satysfakcji,  
choć wiązał się ze stresem przy realizacji, a szczególnie  rozliczaniu zadania”

/ Ryszard Skrzypiec - członek Zarządu/

r X edycja festiwalu muzycznego Reggae w Stodole 2012 wraz z imprezami 
towarzyszącymi. 10th edition of music festival „Reggae in barn 2012” with 

accompanying events.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 8 203,13 zł. 

Beneficjent: Ryszard Swoboda

„Program LEADER jest dla mnie programem, który  
w miarę przystępny sposób pozwolił - osobom zdeter-

minowanym na sukces - osiągnąć zamierzony 
cel, związany z rozwojem swojej firmy”

/ Ryszard Swoboda/

r Zakup instalacji do natryskowego nanosze-
nia termoizolacji. Purchase of installation for 

thermal insulation spray application.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding:  
57 994,50 zł. 

18
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Torfowisko Zapadź
Jest to niezwykłe miejsce pod względem przyrodniczym na terenie powiatu 
pszczyńskiego. Zostało ono wpisane w obszar Natura 2000, w celu jego 
ochrony i zachowania unikalności tego miejsca. Torfowisko Zapadź w Górze  
powstało najprawdopodobniej po  wydobyciu w tym miejscu gliny i obejmuje 
obszar około 19 ha. Miejsce to jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin 
i zwierząt. Torfowisko zostało uznane jako rezerwat dla działalności leczniczej 
Uzdrowiska w Goczałkowicach. 

Peat Bog “Zapadź”
It is a remarkable place in the context of environmental areas in the District of 
Pszczyna. “Zapadź” was entered into the 2000 Nature area in order to protect 
this place and maintain it’s uniqueness.  Probably it was created after the 
mining of clay there and it covers an area of about 19 hectares. This place is 
a habitat for many rare species of plants and animals. The Peat Bog has been 
recognised as a reserve for the therapeutic activities of the Goczałkowice  
Health Spa.

Kościółki drewniane w gminie Miedźna

Święta Barbara w Górze
Początki istnienia sięgają końca XV wieku, kiedy kościół ten istniał jako filia 
świątyni w Miedźnej. W okresie reformacji odprawiano tutaj nabożeństwa 
protestanckie, jednakże w połowie XVII wieku kościół powrócił pod zarząd 

parafii katolickiej. Na początku był to obiekt 
jednonawowy z dostawioną od zachodu 
wieżą. Nawa była zamknięta trójbocznie 
a wokół kaplicy i wieży biegły soboty. Po  
II wojnie światowej dokonano przebudowy. 
Obiekt powiększono, poprzez rozebranie  
i przesunięcie wieży oraz dodanie nowej, 
wyższej nawy. Do świątyni dobudowano 
murowaną zakrystię. Po przebudowie, 
kościół stał się świątynią parafialną. 

Wooden churches in the 
commune of Miedźna

St. Barbara in Góra

The building exists from the end of the 15th 
century, when the church was a branch of 
the church in Miedźna. In reformatory times, 
Protestant masses were held here, although 
in the middle of the the 17th century this 
church returned  to  a Catholic  parish. In 
the beginning , it was a single nave building 
with a steeple on the West side. The nave 
was closed on three sides and around the 
temple and steeple were arcades. After the 
Second World War the church was rebuilt. 
It was enlarged and its steeple was moved.  
A new and higher nave was added.  
A sacristy was also built. After the rebuilding 
the church became a parish temple. 



Święty Klemens Papież w Miedźnej
Kształt obecnego kościoła został uformowany ostatecznie w XVIII wieku. Jest to 
największy drewniany kościółek w powiecie pszczyńskim. Składa się z prostokątnej nawy, 
prezbiterium, dostawionej zakrystii oraz wieży połączonej z nawą. Świątynię otaczają 
soboty, które częściowo są oszalowane (zabudowane). Wewnątrz znajdują się barokowe 
ołtarze oraz gotycki witraż ze sceną Ukrzyżowania z połowy XV wieku. Wydłużona nawa 
oraz duże okna sprawiają, iż wnętrze kościoła jest bardzo przestrzenne. 

St. Clement – the Pope in Miedźna
The shape of the church was formed in the 18th century. It is the biggest wooden church 
in Pszczyna’s District. It consists of a rectangular nave, chancel aisle, sacristy and a steeple 
combined with the nave. The church is surrounded by arcades which are partly built-up. 
Inside the church we find baroque altars and gothic stained glass with the scene from the 
crucifixion from the middle of the the 15th century. An extended nave and big windows 
make the interior of this church  really spacious.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grzawie
Kościół parafialny jest jedną ze starszych i najcenniejszych budowli sakralnej architektury 
drewnianej. Wzniesiony został w XVI wieku, w miejscu wcześniejszej świątyni. Konstrukcja 
została postawiona na podwalinie z kłód dębowych, co stanowi niespotykane rozwiązanie 
w tym regionie. Wnętrze kościoła jest w przeważającej większości w stylu barokowym.  
Ołtarz główny pochodzi z końca XVII wieku, przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem  
i św. Jana Chrzciciela.

St. John the Baptist in Grzawa
The parish church is one of the oldest and 
the most precious sacral buildings of wooden 
architecture. It was built in the 16th century to 
replace the previous church. The construction was 
made with oak boards which is a unique solution 
in the region. The interior of the church is  mainly 
baroque style. The main altar originated from the 
end of the the 17th century and shows the Virgin 
Mary and Child with St. John the Baptist.

Trasa Rowerowa GREENWAYS 
Międzynarodowa Trasa Rowerowa Kraków – 
Morawy – Wiedeń o długości około 700 km, 
oznaczona kolorem zielonym. Trasa ta łączy 
historyczne miejscowości oraz cenne pod 
względem przyrodniczym tereny południowej 
Europy. Rozpoczyna się na Jurze Krakowskiej, 
przebiega przez Ziemię Pszczyńską, Śląsk Cieszyński 
i Beskidy, by dalej prowadzić przez Czechy do 
Dolnej Austrii. W przyszłości Greenways ma stać 
się najdłuższą aleją drzew w Europie. 

The Cycling Route “Greenways”
The international cycling route, Cracow-Moravia-
Vienna is about 700 km long and it’s marked in 
green colour. This tour combines the historic 
towns and valuable natural areas  of  southern 
Europe. It begins at the Cracow Jura, runs through 
the District of Pszczyna, Cieszyn Silesia and the 
Beskids. Then it continues to the Czech Republic  
and to Lower Austria. In the future, Greenways will 
become the longest avenue of trees in Europe.

20
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Beneficjent: Gmina Miedźna / Miedźna commune 

„Program LEADER jest dla mnie szansą na integrację społeczeństwa lokalnego  
w naszej „małej ojczyźnie”

/Bogdan Taranowski – Wójt Gminy Miedźna/

r Przebudowa domu socjalnego we Frydku. Rebuilding of a social 
house in Frydek. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 104 393,00 zł. 

r Budowa chodników wraz z oświetleniem w Woli. New pavements and lightings  
in Wola.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 83 517,00 zł. 

r Przebudowa domu socjalnego w Górze. Rebuilding of a social house in Góra.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 162 266,00 zł. 

r Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli na cele społeczno  - kulturalne. Thermomod-
ernization and change of use a space in Voluntary Fire Brigade’s building in Wola, 
for social and cultural public utility. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 160 271,00 zł.

r Budowa oświetlenia na ulicy Cichej 
w Górze oraz  na osiedlu Pod Sosnami  
w Woli. Building of lightings on Cicha street 
in Góra and in Wola.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 73 006,00 zł. 

r Remont sali i sanitariatów w domu so-
cjalnym w Grzawie. Renovation of a hall and 
toilets in social house in Grzawa.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 44 240,00 zł. 

r Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego 
w Gilowicach przy ul. Korfantego 70 na cele 
społeczno-kulturalne. Reconstruction of the 
building on Korfanty street in Gilowice on 
the socio-cultural goals.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 267 100,00 zł.

r Budowa placu zabaw w so-
łectwie Wola przy ulicy Szkolnej.  

A new playground in Wola.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 24 500,00 zł. 

7
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r Wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem w Miedźnej-Bodzowie. A new playground 
with a fence in Miedźna – Bodzów.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 23 111,00 zł. 

r Przebudowa placu zabaw w sołectwie Góra. Rebuilding of a playground in Góra.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 25 000,00 zł. 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury / Commune’s Cultural Center

„Program LEADER jest dla nas wsparciem  
w aktywizacji społeczności do realizowania 

wspólnych działań” 

/Sylwia Konieczny – pracownik Ośrodka Kultury/

r Przeprowadzenie warsztatów muzycz-
nych oraz wyposażenie w instrumenty  

Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Woli. Music workshops  and  purchase of instru-
ments for Voluntary Fire Brigade’s Brass Orchestra 
in Wola. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 24 551,22 zł.

r Miedźniańska Rewia Orkiestr Dętych „Siła muzyki, pasji i tradycji”. Revue of Brass 
Orchestras in Miedźna – “Power of music, passion and tradition”.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 19 034,40 zł. 

r Babsko Biesiada „Jak ostatki to ostatki...”. Feast of women.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 9 457,44 zł. 

Beneficjent: Aneta Goc
„Program LEADER jest dla mnie dobrym  

sposobem na rozwój firmy jednak  
z bardzo trudną i żmudną procedurą”

/Aneta Goc/

r Modernizacja salonu kosmetyczne-
go. Modernization of beauty parlor.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 10 033,00 zł. 

Beneficjent: Barbara Wróbel
„Program LEADER kojarzę z pojawieniem się możliwości zrealizowania swojego 

celu, którym było rozpoczęcie działalności gospodarczej”

/Barbara Wróbel/

r Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego 
do rozpoczęcia działalności gospodarczej 

w zakresie świadczenia usług dezynfekcji, dezodo-
ryzacji i sterylizacji.Purchase of a special equip-
ment needed to open a firm for disinfection, de-
odorization and sterilization services.
Kwota dofinansowania z PROW/Amount of  
funding: 37 732,50 zł. 
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Beneficjent: Krzysztof Danek
„Program LEADER jest dla mnie  programem z którego 
mogłem skorzystać ze zróżnicowania w kierunku poza-
rolniczym i otworzyć działalność  świadczącą usługi dla 

rolnictwa”

/Krzysztof Danek/

r Zakup ciągnika rolniczego i agregatu przedsiewne-
go. Purchase of a tractor and machine for cultivation.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 
100 000,00 zł. 

Beneficjent: Róża Opołka

„Program LEADER kojarzę z rozwojem obszarów wiejskich przy pomocy  
Lokalnych Grup Działania przez dofinansowanie różnych projektów”

/Róża Opołka/

r Zakup ciągnika rolniczego, 
opryskiwacza oraz rozsiewacza 

nawozów. Purchase of a tractor, agricultural 
sprayer and fertilizer spreader.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 100 000,00 zł. 

Beneficjent: Jerzy Śmieja

„Program LEADER jest dla mnie szansą na realizację planów z rozwojem  
gospodarstwa”

/Jerzy Śmieja/

r Zakup zgrabiarki do siana, kosiarki i siewnika do kukurydzy. Purchase 
of hayrake, agricultural mower and seeding machine for corn.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 49 900,00 zł. 

r Zakup agregatu uprawowo-siewnego. 
Purchase of a machine for cultivation and 
sowing.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 49 900,00 zł. 
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Szlaki rowerowe w gminie Pawłowice
W gminie Pawłowice ścieżki rowerowe są bardzo dobrze oznakowane za pomocą 
tabliczek informacyjnych oraz odpowiednich kolorów. Na trasach rozmieszczono 
liczne punkty orientacyjne, które pomagają turystom zapoznać się z ich dalszym 
przebiegiem oraz ułatwiają dotarcie do miejsca docelowego. W ostatnich latach 
gmina postarała się o dogodne miejsca odpoczynku wzdłuż tras, gdzie rowerzyści 
mogą posilić się i odetchnąć przed dalszą jazdą. 

Cycling routes in the commune of Pawłowice
In Pawłowice cycling routes are well marked by informative boards and suitable 
colours. On these routes different landmarks are located. They help tourists to 
get to know more about the  route and to reach their destination. In recent years 
the commune of Pawłowice prepared comfortable places for resting along the 
route, where cyclists can eat something and relax before continuing their trip.

Trakt cesarsko-pruski
Trasa oznaczona jest kolorem zielonym, jej długość wynosi ponad 6 km,  
a położona jest pomiędzy Pawłowicami a Strumieniem. Nazwę swoją zawdzięcza 
temu, iż znaczna jej część przebiega wzdłuż dawnej granicy między Cesarstwem 
Austro-Węgierskim a Prusami (później Cesarstwem Niemieckim). 

Imperial and Prussian Route 

This route is marked in green colour, is about 6 km long and it is located between 
Pawłowice and Strumień. Its name comes from the border between the Austro-
Hungarian Empire and Prussia.

Trakt książęcy
Trasa oznaczona jest kolorem żółtym, a jej długość wynosi ponad 4 km. Łączy 
Pawłowice i Studzionkę. Ścieżka biegnie wzdłuż pól i lasów, dlatego jest idealna 
w porze letnio-jesiennej dla miłośników grzybobrania. 

Princely Route 

This route is marked in yellow colour and is about 4 km long. It connects 
Pawłowice and Studzionka. The path runs along fields and forests, so in the 
summer-autumn season, it is perfect for mushroom amateurs.

Trakt Reitzensteinów 
Trasa oznaczona jest kolorem czerwonym, jej długość wynosi ponad 27 km łącząc 
ze sobą sołectwa Pawłowice – Pielgrzymowice – Jarząbkowice – Golasowice 
– Pawłowice, tworząc swoistą pętlę. Nazwa trasy nawiązuje do rodziny von 
Reitzensteinów, którzy do końca II wojny światowej byli dużymi właścicielami 
ziemskimi w tej części Górnego Śląska.

Reitzenstein’s Route
The route is marked in red colour. It is more than 27 km long and it runs a loop 
through Pawłowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice, Golasowice and finishes 
again in Pawłowice. The name of this route refers to the family of Reitzenstein, 
who were until the end of the Second World War, property owners in this part 
of Upper Silesia. 

Trakt Czarnego Skarbu. 
Trasa oznaczona jest kolorem czarnym, 
jej długość wynosi ponad 22 km, łączy ze 
sobą sołectwa Pawłowice – Krzyżowice – 
Warszowice – Pawłowice. Wzdłuż trasy turyści 
mogą napotkać stadninę, gospodarstwo 
agroturystyczne w Warszowicach oraz liczne 
punkty gastronomiczne i usługowe.    
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Route of the Black Treasury.

The route is marked in black colour. It is more than 22 km long and connects such 
villages as Pawłowice, Krzyżowice, Warszowice and Pawłowice. Along the path 
tourists can see  stables, an agricultural tourism farm in Warszowice and many 
gastronomy and service points.

Kościół drewniany – Pielgrzymowice

Kościół parafialny św. Katarzyny został wzniesiony w XVII wieku na miejscu pierwotnej 
świątyni. W XVIII wieku dostawiono wieżę konstrukcji słupowej, a na początku XX 
wieku kościółek został przebudowany i powiększony. Świątynia składa się z nawy 
głównej na planie prostokąta, posiada nawę boczną z zakrystią oraz trójbocznie 
zamknięte prezbiterium. Cały kościół jest podmurowany cegłą, a wokół świątyni 
wkomponowano podcienie z gontów. We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarzyk 
boczny z obrazem Trójcy Świętej z XVIII wieku oraz barokowa ambona i chrzcielnica. 

Na terenie gminy Pawłowice prężnie rozwijają się gospodarstwa agroturystyczne, 
które posiadają bogatą ofertę wypoczynkową dla turystów spragnionych ciszy wśród 
łąk, pól i lasów, natomiast osoby oczekujące aktywnego wypoczynku, również znajdą 
dla siebie wiele ciekawych propozycji.  

Wooden church – Pielgrzymowice

The parish church of St. Catherine was built in the 17th century on the site of the 
original temple. In the 18th century a steeple of  pillar construction was added to the 
church. At the beginning of the 20th century the church was rebuilt and enlarged. 
The church consists of main rectangular naves, other naves with a sacristy and three-
sided closed chancel. The whole church was built on a brick base , wooden elements 
and around the chapel are some arcades. Inside the church there is a baroque 
altar with the painting of the Holy Trinity from the the 18th  century there are also  
a baroque pulpit and baptismal font.

In the commune of Pawlowice there are rapidly developing agricultural tourism farms 
that offer a wide area for tourists seeking peace among meadows, fields and forests, 
while those thirsty for an active holiday, also can find a lot of interesting proposals.

„Cyprianówka” w Warszowicach

Baza noclegowa umieszczona jest w dużym 
ziemiańskim domu, w którym znajduje się 
12 stylowo wyposażonych pokoi dla 26 osób. 
Goście mają do dyspozycji przestronną jadalnię  
z kominkiem, taras z widokiem na pobliskie 
stawy, z możliwością wędkowania oraz 
plac zabaw. Na aktywnych turystów czeka 
wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego, czy 
stadnina koni. 

„Cyprianówka” in Warszowice
The premises is located in a big landowning 
house where there are 12 stylishly furnished 
rooms for 26 people. Guests can use a spacious 
dining room with fireplace and  terrace with  
a view of nearby ponds where they can go 
fishing. There is also a playground. For active 
tourists there is a bike rental office and they 
can also book water sport equipment or go to 
a stable.  
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Agroturystyka Penkala w Pielgrzymowicach  

Dla gości przygotowano 40 miejsc noclegowych w domu murowanym oraz 
domkach letniskowych. Gospodarstwo dysponuje miejscem na ognisko, grill, 
dwoma placami zabaw, stawami rybnymi, wypożyczalnią rowerów wodnych oraz 
możliwością organizacji imprez plenerowych. W ofercie znajdują się również jazda 
konna i przejażdżki bryczką.  

Penkala agritcultural tourism farm in Pielgrzymowice
There are 40 places prepared for the guests in the brick house and in the cottages. 
The agricultural tourism farm also has a place for a bonfire, BBQ, two playgrounds, 
fishing ponds and a rental office for water bikes. Outdoor events can be organised 
there too. This place also offers horseback riding and carriage rides. 

Gospodarstwo agroturystyczne Barbara Wacławik  
w Pielgrzymowicach 

Lokalizacja gospodarstwa agroturystycznego pozwala na aktywny wypoczynek  
i relaks. Dla gości czeka nocleg w domkach drewnianych typu Brda oraz w pokojach 
gościnnych. Miejsce położone jest w cichej i malowniczej miejscowości nad 
stawem. 

Agricultural tourism farm Barbara Wacławik – Pielgrzymowice
The location of this place allows for active resting and relaxing. For the guests 
there are accommodation in wooden houses (Brda – triangular, wooden house) 

or in guest rooms. This place is located in  
a quiet and peaceful village near  the pond.

Park im. ks. prof. Stanisława 
Pisarka 

Pawłowickiemu parkowi, który znajduje 
się w centrum sołectwa nadano w 2010 
roku imię zmarłego księdza Stanisława 
Pisarka. Mieszkańcy chcieli w ten 
sposóbupamiętnić wybitnego naukowca, 
duchownego i mieszkańca ich sołectwa. 
Park jest doskonałym miejscem odpoczynku 
i rekreacji. Liczne ławeczki, stare drzewa 
oraz płynący strumyk dają wytchnienie 
okolicznym mieszkańcom i turystom.  
W parku organizowane są liczne imprezy 
plenerowe.    

Park of priest and professor 
Stanisław Pisarek

The park in Pawłowice, located in the centre 
of the village was named after the death 
of priest Stanisław Pisarek in 2010. In this 
way residents wanted to commemorate 
the prominent scientist, priest and resident 
of this place. The park is a perfect place for 
resting and recreation. Benches, old trees 
and a flowing stream give a break to people 
who live there and tourists who visit the 
place. In the park lots of outdoor events are 
organised.
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Beneficjent: Gmina Pawłowice/ Pawłowice commune 

„Program LEADER kojarzę ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich 
zarówno w Gminie Pawłowice jak również  w powiecie i województwie,  

wpływającym na budowanie potencjału i konkurencyjności obszarów wiejskich”

/Franciszek Dziendziel – Wójt Gminy Pawłowice/

r Wykonanie placu zabaw oraz placu ćwiczeń wysiłkowych a także wymiana 
nawierzchni boiska przy SP nr 2 w Pawłowicach.  Building of a playground,  

outdoor gym and surface of a sports field at primary school No. 2 in Pawłowice. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 461 796,00 zł.  

r Budowa boiska przy ZSP w Golasowicach. Construction of the field  
at Primary School in Golasowice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 229 520,19 zł.
  

r Budowa boiska przy Szkole Podstawowej  
w Warszowicach. Construction of the field at Pri-
mary School in Warszowice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of fund-
ing: 500 000,00 zł.
  

r Budowa placu zabaw w Jarząb-
kowicach. Building of a playground  

in Jarząbkowice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount  
of funding: 19 477,06 zł. 

r Budowa placu zabaw w Pniówku. Building  
of a playground in Pniówek.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount  
of funding: 20 660,80 zł. 

r Kurs samoobrony dla kobiet. Training course  
of a self-defense for women.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount  
of funding: 14 400,00 zł. 
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Beneficjent: Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki 
w Pielgrzymowicach

„Program LEADER jest dla mnie oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów 
wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania, polegającym na opracowaniu 

przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających  
z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i histo-

ryczne, dzięki  któremu nasze Stowarzyszenie zrealizowało m.in. projekt pt.:  Organizacja 
X Biesiady Kultury Śląskiej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska”

/Małgorzata Kiełkowska – Przewodnicząca  
Stowarzyszenia/

r Organizacja VIII Biesiady Kultury 
Śląskiej w Pielgrzymowicach. Or-

ganization of  8th Silesian Culture Feasts in 
Pielgrzymowice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 5 694,84 zł. 

r Organizacja VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach. Organization of  
10th Silesian Culture Feasts in Pielgrzymowice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 16 254,00 zł. 

Beneficjent: Sebastian Słowiński

„Program LEADER jest dla mnie szansą na rozwój firmy”

/Sebastian Słowiński/

r Zakup olejarki. Purchase of an oiler.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 27 999,50 zł. 

Beneficjent:

2



Beneficjent: Małgorzata Zachraj

„Program Leader kojarzę z hasłem: mój pomysł + środki finansowe LGD = zysk”

/Małgorzata Zachraj/

r Zakup brony, siewnika i wykaszarki. 
Purchase of harrow, seeding machine and 

trimmer.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 
77 000,00 zł. 

Beneficjent: Andrzej Stokłosa

„Program LEADER jest dla mnie sposobem zaoferowania lokalnym rolnikom korzy-
stania z nowoczesnych i wydajniejszych technologii w uprawach polowych”

/Andrzej Stokłosa/

r Zakup ciągnika rolniczego. Purchase of a tractor.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 100 000,00 zł. 
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Rezerwat Żubrów w Jankowicach

Lasy pszczyńskie od wieków obfitowały w różnego rodzaju zwierzynę łowną,  
a właściciele tych ziem organizowali liczne polowania dla ówczesnej elity 
europejskiej. W 1865 roku książę Jan Henryk XI, na podstawie umowy z carem 
Rosji, sprowadził do Puszczy Pszczyńskiej 4 żubry z Białowieży. Powstała dzięki 
temu pszczyńska linia, która uratowała populację tego gatunku po I wojnie 
światowej, kiedy to wszystkie żubry białowieskie wyginęły. Po II wojnie światowej 
istniał w Jankowicach rezerwat przyrodniczy zajmujący się hodowlą żubrów, 
natomiast w 2006 roku powstał Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie 
Żubry” wraz ze ścieżkami edukacyjnymi i zagrodą pokazową. Rezerwat obejmuje 
obszar ponad 742 ha i obecnie znajduje się w nim około 40 osobników. 

Bisons’ Reserve in Jankowice

For many years Pszczyna’s forests had an abundance of different kinds of 
game, so the Masters of this land have organised many hunting occasions for 
the European elite. In 1865 a prince, John Henry the 11th,  brought 4 bisons 
to the forests of Pszczyna from Białowieża. Thanks to this the bloodline of 
these animals exist and the preserved population of these species,  after the 
first world war when all bisons from Białowieża  went extinct.  After the Second 
World War, in Jankowice, a nature reserve was founded. In 2006 a centre for 
ecological education “Pszczyna’s Bisons” began to operate. There we can find 
some educational paths and a demonstration farm. The reserve covers more 
than 742 ha and there are about 30 bisons.

Prywatna kolekcja maszyn  
i narzędzi rolniczych  
w Jankowicach

W Jankowicach u pana Tadeusza Żyły 
można podziwiać imponującą kolekcję 
sprzętu gospodarstwa domowego, narzędzi 
rolniczych oraz broni historycznej. 

Private collection of machines 
and agricultural equipment in 
Jankowice

In Jankowice in the house of Tadeusz 
Żyła we can see an  impressive collection 
of household appliances, agricultural 
equipment and historical weapons.
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Szlak architektury drewnianej:

Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”

Muzeum powstało w 1975 roku w części parku pszczyńskiego, niedaleko dworca 
PKP i centrum Pszczyny. Jednym z głównych założycieli był Aleksander Spyra, który 
współtworzył Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. To ich staraniem udało się 
ocalić od zniszczenia świeckie zabytki architektury drewnianej, które z okolicznych 
wsi przeniesiono do parku, tworząc skansen. Znajduje się tutaj kilkanaście niezwykle 
cennych obiektów m.in.: chałupa mieszkalna z Grzawy, stodoła ośmioboczna  
z Kryr, piętrowy spichlerz dworski z Czechowic, młyn wodny z Bojszów, masztalnia 
z Wisły Wielkiej, czy kuźnia z Goczałkowic. W ostatnich latach gmina Pszczyna 
korzystając z funduszy unijnych, dokonała przebudowy skansenu, zabezpieczając 
teren zagrody przed zalewaniem wody z Pszczynki, dobudowano drewnianą altanę, 
bramę wejściową oraz murowane dwa budynki usługowo-gastronomiczne. 

Wooden architecture trail

Pszczyna Village Heritage Park

The museum was opened in 1975 in a part of Pszczyna’s park, near  the railway station 
and the centre of Pszczyna. One of its main founders was Aleksander Spyra, who co-
created the Association of Pszczyna’s Area Enthusiasts. Thanks to their efforts many 
secular monuments of wooden architecture which were transferred to the park from 
surrounding villages were preserved against destruction. In the museum there are 
many precious things like the cottage from Grzawa, the octagonal barn from Kryry, 
the granary court from Czechowice, the watermill from Bojszowy “masztalnia” (the 
place where equipment for the stable were kept)  from Wisła Wielka and the forge 
from Goczałkowice. In recent years thanks to the EU subsidies the commune of 
Pszczyna  rebuilt this place and protected it against floods. There were also some 
new things added like the wooden bower, the entrance gate and two brick buildings. 

Kościół w Ćwiklicach pw. św. Marcina 

Obecny kościół wzniesiono zapewne w końcu XVI lub na początku XVII wieku. 
Kilkakrotnie był przebudowywany, ostatnio na przełomie XIX/XX wieku. Kościół stoi  
w centrum niedużego cmentarza, otoczonego oryginalnym ogrodzeniem 
zbudowanym z murowanych słupów z kamiennymi daszkami oraz poziomych belek 
i szerokich desek. Świątynia w swoim wnętrzu kryje barokowe ołtarze, chrzcielnicę, 
polichromię na ścianach z XVII, a także tryptyk ołtarzowy z XV wieku z wizerunkiem 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz świętymi: Stanisławem i Marcinem, który znajduje 
się w bocznej kaplicy. 

St. Martin’s church in Ćwiklice

This church was probably built in the last years of the 16th century or at the 
beginning of the 17th century. A few times 
the church was rebuilt, the last time at 
the turn of the 19th and 20th century. It is 
situated in the centre of a small cemetery, 
that is surrounded by an original fence built 
of brick pillars with stone roofs, horizontal 
beams and wide boards. The temple has 
baroque altars, a baptismal font, murals 
and triptych from the 15th century, with the 
paintings of the Virgin Mary with Child and 
Saints: Stanislav and Martin, which is located  
in a side chapel.



Kościół w Łące pw. św. Mikołaja

Wybudowany został w XVII wieku, w miejscu wcześniejszej świątyni, która uległa 
spaleniu. W XIX wieku został rozbudowany na potrzeby rozrastającej się parafii. 
Ciekawostką architektoniczną jest odrębna, wolnostojąca drewniana dzwonnica 
z 1660 roku, o konstrukcji słupowej. Jest to jeden z cenniejszych zabytków 
budownictwa drewnianego na Śląsku. Wewnątrz znajduje się gotycki dzwon z XV 
wieku. Kościół posiada barokowy ołtarz z obrazem olejnym św. Mikołaja, biskupa 
z Miry. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się pomnik poety ludowego Jana 
Kupca. 

St. Nicolas’ church in Łąka

It was built in the 17th century on the spot of the previous church, which was 
destroyed by  fire. In the 19th century the church was enlarged because of the 
expansion of the parish. The interesting thing is that nearby the church there 
is a freestanding wooden belfry which has a pillar construction from 1660. It is 
one of the most precious wooden monuments in the Silesia region. Inside the 
church there is a gothic bell from the 15th century. There is also a baroque altar 
with the painting of St. Nicolas – Bishop of Mira. On the parish cemetery there is 
a monument of a local poet – Jan Kupiec.

Kościół pw. św. Jakuba w Wiśle Małej

Świątynia powstała w XVIII wieku na 
planie prostokąta. Wieża pierwotnie stała 
osobno, jednak po przebudowie, w okresie 
międzywojennym, została połączona  
z główną bryłą kościoła. Budynek otoczony 
jest charakterystycznymi sobotami, za 
wyjątkiem wschodniej ściany. Wnętrze 
zachowało pierwotny wygląd w stylu 
barokowym. W ołtarzu głównym znajduje 
się obraz św. Apostoła Jakuba Starszego 
- patrona parafii, a w ołtarzu bocznym 
umieszczono obraz Opatrzności Bożej.  
W kościele zachowała się również oryginalna 
chrzcielnica, konfesjonał i ambona z XVIII 
wieku. 

St. Jacob’s church in Wisła Mała

The church was built in the 18th century on 
a rectangular plan. In the beginning, the 
steeple originally stood alone, but after the 
reconstruction, during the interwar period, 
it was connected with the main shape of 
the building. The building is surrounded by 
a characteristic “soboty” (kind of arcades), 
with the exception of the eastern wall. 
The interior has its original appearance 
in baroque style. In the main altar there is  
a painting of the St. Apostle – Jacob the 
Old – he is the patron of this parish. In the 
side altar is a painting of Divine Providence. 
In the church is also preserved the original 
baptismal font, confessional and a pulpit 
from the 18th century.
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Jachtklub PTTK Wisła Wielka

Po wybudowaniu zapory w Goczałkowicach powstał pomysł, aby stworzyć nad 
tym akwenem ośrodek, który rozwijałby zainteresowania żeglarskie. Jachtklub 
rozpoczął swoją działalność w 1960 roku i w tym samym roku zorganizowano 
pierwszy kurs żeglarski. W 1961 roku wydzierżawiono działkę w Wiśle Wielkiej 
i na niej wybudowano siedzibę Ośrodka Szkoleniowego. Prowadzono kursy 
żeglarskie, regaty, wiele imprez żeglarskich na poziomie rejonowym, wojewódzkim 
i krajowym. Pływano nie tylko na wodach Jeziora Goczałkowickiego i zalewu 
łąckiego, ale również organizowano regaty na jeziorach mazurskich oraz akwenach 
morskich. W latach 80-tych, po wprowadzeniu zakazu żeglowania na Jeziorze 
Goczałkowickim Jachtklub PTTK przerwał działalność, by reaktywować się  
w 1995 roku. Od 2010 otwarto wody Jeziora Goczałkowickiego dla żeglugi, co pozwoliło 
wrócić żaglówkom na wody tego sztucznego jeziora i otworzyło nowe możliwości do 
działania dla Jachtklubu. Liczy on obecnie około 40 członków i co roku organizuje kursy  
i szkolenia na patent żeglarza i sternika jachtowego. 

Yacht club PTTK in Wisła Wielka

After the construction of the dam in Goczałkowice there was an idea to create  
a resort that would develop interest in sailing. The 
Yacht club started its activities in 1960, in this year 
the first sailing course was also organised. In 1961 
the Headquarters of the resort was built in Wisła 
Wielka. Some sailing courses and regattas and many 
sailing events at district, provincial and national 
levels were organised there and on other lakes (e.g 
in Mazury). In the 80s after the ban on sailing on 
the Goczałkowice lake, the yacht club PTTK stopped 
its activity. In 1995 it began to work again. In 2010 
the ban on sailing was annulled. Sailors could return 
to this reservoir and some new capabilities for the 
yacht club appeared. Now the  club has 40 members, 
every year some courses and trainings for the sailing 
patent are organised. 

Ośrodek Sportów Wodnych w Łące

Wybudowany został w Łące w latach 2007-
2008. Architektem kompleksu sportowego 
był Piotr Kuczia, który wkomponował budynki 
ośrodka w krajobraz wsi pszczyńskiej, 
nawiązując do typowej zagrody śląskiej. Nad 
zalewem łąckim powstały trzy obiekty: hangar 
na sprzęt żeglarski, budynek szkoleniowy oraz 
sanitariaty i przebieralnie. Ośrodek dysponuje 
polem namiotowym, plażą, punktami 
gastronomicznymi oraz boiskami do gier 
zespołowych. Na terenie ośrodka organizowane 
są liczne imprezy plenerowe, regaty żeglarskie, 
kursy i szkolenia. 

Water Sports Center in Łąka

It was built in 2007-2008 in Łąka. Piotr Kuczia 
is the architect of this building. He tried to 
integrate it into the landscape of the Pszczyna 
village. By the lake in Łąka three objects were 
built: a hangar for sailing equipment, training 
building and toilets with changing rooms. The 
Water Sports Centre has its own campsite, 
beach, cafe and pitch. Lots of events, regattas 
and courses are organised here.
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Bażantarnia w Porębie
Pałacyk w stylu klasycystycznym wybudowano pod koniec XVIII wieku, gdy 
panami w Pszczynie był ród Anhaltów. Postanowiono stworzyć w niedalekiej 
odległości od zamku pszczyńskiego gospodarstwo, w którym na potrzeby stołu 
książęcego hodowane będą  bażanty. Po wykupieniu od okolicznych chłopów 
gruntu, wybudowano piętrowy gmach a wokół zabudowania gospodarskie.  
W okresie swojej świetności organizowano tutaj liczne imprezy dworskie  
i huczne bale. Miejsce to odwiedził m.in. cesarz Niemiec Wilhelm II, prezydent  
II RP Ignacy Mościcki, czy budowniczy Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski. Współcześnie, 
udało się prywatnemu właścicielowi obiekt odrestaurować, prowadzona jest  
w nim restauracja oraz hotel. 

Pheasant Palace in Poręba
A palace in classical style was built in the last years of the 18th century when 
the Master of Pszczyna was from the Anhalt family. The idea was to create  
a place, near the main palace in Pszczyna, where pheasants could be bred 
. After purchasing the land from the local peasants,  a  storey building and 
farm buildings were built. In the busiest times lots of events and proms  were 
organised there. The Emperor of Germany – Wilhelm the 2nd, president Ignacy 
Mościcki and Eugeniusz Kwiatkowski are examples of famous people who visited 
this place. Currently a private owner operates  a restaurant and a hotel there.

Pałacyk Rudołtowice
Został wybudowany w XVIII wieku przez Józefa Zborowskiego w stylu 
późnobarokowym na planie prostokąta. Jest to obiekt murowany, piętrowy, 
częściowo podpiwniczony. Mieszkańcami pałacyku byli kolejni właściciele dóbr 
rycerskich oraz przedstawiciele książąt pszczyńskich. Po II wojnie światowej 
budynek służył jako Uniwersytet Ludowy, czy  Dom Wczasów Dziecięcych. 
Obecnie mieści się tam Specjalny Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
Niewidomych i Niedowidzących. 

The palace in Rudołtowice
It was built in the 18th century by Józef Zborowski in  late baroque style on  
a rectangular plan. It is a brick storey building, with a part basement. Residents of 
this palace were owners of the knight’s foods and representatives of the Princes 

of Pszczyna. After the Second World 
War this building was used as a Country 
University or A house for Children’s 
Holidays. Currently it is a special centre for 
education and rehabilitation for blind or 
sand-blind children.

Staw „Cyranka” 

Koło Łowieckie „Cyranka” w latach  
90-tych zbudowało staw o powierzchni  
20 ha. Stał on się ostoją ptactwa wodnego. 
Na terenie całego stawu zbudowano dla 
kaczek budki lęgowe, które są zasiedlane 
przez ptaki zimujące w parku pszczyńskim. 
Nazwa koła łowieckiego i stawu wzięła się 
od rodzaju kaczki, która żyje na terenach 
podmokłych, torfowiskach, starorzeczach 
i mokradłach. Okolice Pszczyny ubożeją 
w takie tereny ze względu na meliorację 
i osuszanie coraz większych terenów, 
stąd powstał pomysł, aby zbudować staw 
przypominający naturalne siedlisko dla 
ptactwa, które było charakterystyczne dla 
pszczyńskiego krajobrazu. 
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„Cyranka” pond

The Hunting team „Cyranka” built a pond which covers 20 ha in the 90s. It is a habitat 
for water birds. Across the whole pond special nesting boxes were built. The name 
of the team and the pond derives from a species of  duck, which lives on wetland 
areas. The Pszczyna area is poor with  such places because of drainage and drying in  
this part of the region, so the idea was to build this pond, which will be like a natural 
habitat for birds characteristic of the Pszczyna region.

Dom Ekologiczny w Łące

Powstał nad zbiornikiem łąckim w 2007 roku jako pierwszy w Polsce budynek 
całkowicie ekologiczny. Architektem tego obiektu jest Piotr Kuczia, który 
wkomponował nowoczesną bryłę w okoliczny krajobraz i roślinność. Konstrukcja 
jest niezwykle energooszczędna poprzez zastosowanie innowacyjnych  
i nowoczesnych rozwiązań. Do elewacji zewnętrznej użyto desek oraz ciemnych 
płytek włóknocementowych, które akumulują ciepło. Niektóre ściany wewnętrzne są 
wyłożone gliną, która reguluje poziom wilgotności w pomieszczeniach. Przeszklone 
patio w optymalny sposób doświetla wnętrza budynku oraz pozyskuje ciepło energii 
słonecznej, co znacznie zmniejsza zużycie prądu potrzebnego do ogrzania domu. 
Projekt uzyskał wiele prestiżowych nagród w kraju i zagranicą. 

Ecological house in Łąka

It was built close to the lake in Łąka in 2007.  
It was the first building in Poland to be 
completely eco-friendly. Piotr Kuczia is the 
architect of this house. He has integrated 
modern space to local landscape and plants. 
The construction of this house makes it 
extremely energy efficient through the use of 
innovative and modern solutions. The elevation 
was made with material that accumulates 
heat energy. It decreases the energy needed 
for central  heating. The project of this house 
received many awards in Poland  and abroad.

Plaża Madagaskar w Porębie

Nad zbiornikiem łąckim w Porębie funkcjonuje 
baza windsurfingowa „Madagaskar”. 
Mieszkańcy i turyści mogą ochłodzić się  
w wodzie jeziora, wypocząć, opalić się, rozegrać 
mecz w piłkę plażową oraz zrelaksować. 
Profesjonalny tor skimboardowy pozwala, 
amatorom mocnych wrażeń, poszaleć na 
deskach. Organizuje się tutaj wakeboarding 
oraz narty wodne.  

Madagaskar Beach in Poręba

Near the lake in Łąka, in Poręba village,  there 
is a windsurfing centre called „Madagaskar”. 
Residents and tourists can cool themselves 
in the lake water. There is also a possibility 
to relax, sunbathe or play a volleyball match.  
A professional skimboard track allows amateurs 
of extreme sports to have fun on water boards. 
Wake boarding and water skiing are organised 
there too.
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Beneficjent: Gmina Pszczyna / Pszczyna commune 

„Program LEADER kojarzę z nowoczesną-innowacyjną wsią”

/Dariusz Skrobol – Burmistrz Miasta Pszczyna/

r „Serce wsi” - budowa wiaty - zadaszenia, jako centrum spotkań i in-
tegracji mieszkańców w 7 sołectwach oraz budowa małej sceny, utwar-

dzenie placu, a także budowa placu zabaw dla dzieci w 3 kolejnych sołectwach 
gminy. „Heart of village” – center of integration for village’s residents. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 461 796,00 zł. 

r Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwytami  
w sołectwie Wisła Mała. A new fence of sports field with safety net for balls in 
Wisła Mała. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 78 059,00 zł. 

r Budowa ogólnodostępnego parkingu w Studzienicach. A new car park in 
Studzienice. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 163 973,00 zł. 

r Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Jankowicach. Rebuilding of  
a sports field’s fence in Jankowice. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount 
of funding: 87 087,62 zł. 

r Remont wielofunkcyjnych boisk sporto-
wych w Ćwiklicach, Porębie i Rudołtowi-
cach. Renovation of sports fields in Ćwikli-
ce, Poręba and Rudołtowice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount 
of funding: 162 718,00 zł. 

r Budowa chodnika w Brzeźcach. 
Building of pavement in Brzeźce.  

Kwota dofinansowania z PROW/Amount 
of funding: 62 852,76 zł.

r Wykonanie piłkochwytów i oświe-
tlenia ogólnodostępnego boiska spor-
towego wraz z zakupem bramek 
sportowych w sołectwie Wisła Wiel-
ka. Safety nets, sports goals and light-
ings in sports field in Wisła Wielka.  

Kwota dofinansowania z PROW/Amount 
of funding: 50 000,00 zł.

r Budowa zapleczy socjalnych wraz z par-
kingami i infrastrukturą towarzyszącą dla 
boisk piłki nożnej w Czarkowie i Ćwiklicach. 
Social infrastructure with car park nearby 
sports fields in Czarków and Ćwiklice.  

Kwota dofinansowania z PROW/Amount 
of funding: 500 000,00 zł.  



38

r Montaż trybuny sportowej w Studzienicach. Assembly of sports tribune 
in Studzienice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 15 165,20 zł.

r Wydanie publikacji pt. „Dziedzictwo historyczno - kulturowe ziemi pszczyńskiej”. 
Publication „Historical and cultural heritage of Pszczyna’s area. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 25 000,00 zł. 

r Organizacja szkolenia żeglarskiego dla dzieci z terenów wiejskich. Sailing course for 
children from rural areas. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 23 153,60 zł.

r Remont wraz z modernizacją, zakup urządzeń i ogrodzenie placu zabaw w Piasku. 
Modernization of playground in Piasek.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 23 206,77 zł.

Beneficjent: Ludowy Klub Sportowy Znicz Jankowice / Sports Club 
Znicz Jankowice 

„Program LEADER kojarzę ze wsparciem organizacji (stowarzyszeń) w realizacji ich 
celów statutowych oraz możliwością wykorzystania nowo powstałej infrastruktry 

przez lokalną społeczność”

/Wojciech Durok/
r Organizacja imprezy – „Znicz Dzie-
ciom”. Organization of the event for 

children.  

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 15 662,37 zł. 

r Wykonanie placu zabaw przy bo-
isku sportowym w Jankowicach. 
A new playground for children  on sports field 
in Jankowice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 24 960,00 zł. 

Beneficjent: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie/ 
District Library in Pszczyna 

„Program LEADER jest dla mnie szansą na podniesienie jakości życia społeczności 
wiejskiej”

/Teresa Musik – Dyrektor biblioteki/

r Wystawa rękodzieła i spotkanie   
z lokalnymi twórcami z terenu ziemi 

pszczyńskiej wraz z imprezą podsumowującą. 
Handicraft exhibition and meeting with local 
artists.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 5 635,31 zł. 
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Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Studzienicach/  
Voluntary Fire Brigade in Studzienice

„Program LEADER kojarzę z możliwością realizacji działań przyczyniających się 
do zintegrowania mieszkańców”

/Alojzy Tomaszczyk – Prezes OSP/

r Modernizacja i wyposażenie 
pomieszczeń pełniących funkcję 

obiektu kulturalno-edukacyjnego. Modern-
ization and purchase of equipment  for cul-
tural and educational building.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 25 000,00 zł. 

Beneficjent: Plessiana – Fundacja na rzecz kultury/ Plessiana – 
Foundation for a culture

„Program LEADER kojarzę z  kulturą dla wsi”

/Marek Lehmann – członek Rady Fundacji/

   
r XVII Międzynarodowy Plener 
Artystyczny - Pszczyna Perła Gór-

nego Śląska. 17th International Artistic 
Open – Air – Pszczyna Pearl of the Upper 
Silesia.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 3 462,93 zł. 

Beneficjent: Joanna Pławecka

„LEADER jest dla mnie programem łączącym ludzi przy wspólnym działaniu  
w swych małych ojczyznach” 

/Joanna Pławecka/

r Bliżej tradycji kulturowych Ziemi 
Pszczyńskiej. Closer to cultural tra-

dition of Pszczyna’s district.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 6 604,33 zł. 
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Beneficjent: Kółko Rolnicze Brzeźce/Agricultural Organization  
in Brzeźce

„Program LEADER kojarzę z otrzymaniem środków na wydanie folderu – publikacji 
dotyczącej sołectwa Brzeźce -  Tradycja i Nowoczesność”

/ Ryszard Harazin  - Prezes Kółka Rolniczego /

r Promocja miejscowości Brzeźce poprzez wydanie 
folderu informacyjnego na temat sołectwa. Promotion 

of Brzeźce village through issue of an informative bulletin.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding:  
4 093,81 zł. 

Beneficjent: Powiat Pszczyński/ Pszczyna’s district

„Program LEADER kojarzę z możliwością realizacji przedsięwzięć, ukierunkowa-
nych na rozwój obszarów wiejskich” 

 / Paweł Sadza - Starosta Pszczyński/

r X Przegląd Amatorskich Zespołów Młodzieżowych 
– Żubrowisko 2013. 10th  Review of an Amateurish 

Youth Music Bands.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding:  
17 884,92 zł. 

r Wydanie materiałów promocyjnych – folder, ulotka i mapa 
powiatu pszczyńskiego. Promotional materials about Pszczyna’s 
district.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding:  
13 920,00 zł. 

Beneficjent: Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju  
Sportu / Foundation for the Support and Development 
of Sport

„Program LEADER kojarzę z kompleksowym wspieraniem 
obszarów wiejskich dzięki któremu znacznie wzrosło poczucie 

lokalnej wspólnoty zachęcając mieszkańców do działania na 
rzecz najbliższego otoczenia”

/Arkadiusz Gardiasz – Wiceprezes Zarządu Fundacji/

r Wydanie mapy turystycznej powiatu Pszczyńskiego. 
Tourist map of Pszczyna’s district.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 9 925,72 zł. 
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Beneficjent: Pszczyńskie Centrum Kultury / Pszczyna’s Culture 
Centre

„Program LEADER kojarzę z rozbudowaną biurokracją oraz zdecydowanie 
wydłużonym okresem oceny i rozliczenia wniosku”

/Małgorzata Tkaczyk - Zastępca Dyrektora Centrum Kultury/

r Organizacja V Festiwalu Śląskich 
Maszketów „Chochla 2012”. Orga-

nization of 5th Culinary Festival „Chochla 
2012”.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 10 937,40 zł. 

r Organizacja VI Festiwalu Pszczyńskich 
Maszketów „Chochla 2013”. Organization of 
6th Culinary Festival „Chochla 2013”.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 24 041,60 zł. 

Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba St. Apostoła 
w Wiśle Małej/ Roman Catholic Parish of St. James Apostole  
in Wisła Mała

„Program LEADER jest dla mnie synonimem biurokracji”

/ks Grzegorz Seweryn – Proboszcz Parafii/

r Promocja lokalnego dziedzictwa 
kulturowego poprzez sztukę sakralną 

– wydanie folderów, pocztówek nt. Parafii i zakup 
automatu do sprzedaży materiałów informacyjno-
promocyjnych. Promotion of local cultural heritage 
through sacral art – publishing folders and postcards 
and purchase of machine for selling these materials.
Kwota dofinansowania z PROW/Amount of  
funding: 19 998,57 zł. 

Beneficjent: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemia 
Pszczyńska/Social and Cultural Association Ziemia Pszczyńska

„Program LEADER, w szczególności Małe projekty, jest dla mnie sposobem na 
poszukiwanie, nazwanie, uchwycenie i utrwalenie tego co najpiękniejsze  

w tradycji i wartościach minionych pokoleń naszego dziedzictwa”

/Dorota Zywert - członek Stowarzyszenia/

r Zakup strojów regionalnych dla 
członków Zespołu Regionalnego 

„Ćwiklice” oraz zakup szafy do przechowy-
wania tych strojów. Purchase of regional 
costumes and wardrobe for Musical Region-
al Group „Ćwiklice”.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 19 998,16 zł. 
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Beneficjent: Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej/ Associa-
tion of Pszczyna’s area enthusiasts.

„Program LEADER jest dla mnie projektem rozwoju wsi,  
angażującym bezpośrednio jej mieszkańców”

/Agnieszka Jarczok – pracownik TMZP/

r Wydanie Monografii Poręby. Monography of Poręba 
village.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 20 375,76 zł. 

Beneficjent: Leokadia Copija

„Program LEADER kojarzę z działaniami o charakterze partnerskim na obszarach 
wiejskich, którego zadaniem jest aktywizacja lokalnej społeczności”

/Leokadia Copija/

r Tradycje śląskich ludowych ob-
rzędów nocy świętojańskiej na wsi 

pszczyńskiej. Traditions of silesian folk customs 
of a midsummer night on Pszczyna’s village.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of  
funding: 18 995,47 zł. 

Beneficjent: Piotr Harazin

„Program LEADER jest dla mnie programem, który pomaga realizować marzenia”

/Piotr Harazin/

r Zakup urządzeń i narzędzi niezbędnych do 
rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług ogrodniczych. Purchase of equipment  
for horticultural microenterprise.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding:  
13 766,50 zł. 
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Beneficjent: Katarzyna Lazarek

„Program LEADER jest dla mnie szansą na zmiany i rozwój działalności  
pozarolniczej”

/Katarzyna Lazarek/

r Zakup sprzętu rolniczego. Pur-
chase of agricultural equipment.  

Kwota dofinansowania z PROW/Amount 
of funding: 280 000,00 zł. 

Beneficjent: Anna Stencel

„Program LEADER jest dla mnie sposobem na pomoc w realizacji planów na 
rozwój własnej działalności”

/Anna Stencel/

r Otwarcie zakładu fryzjer-
sko-kosmetycznego w Piasku. 

Opening of hairdressing and beauty firm  
in Piasek.  

Kwota dofinansowania z PROW/Amount 
of funding: 60 063,50 zł. 

Beneficjent: Maciej Ciemniewski

„Program LEADER jest dla mnie dobrym uzupełnieniem programów pomoco-
wych prowadzonych bezpośrednio przez ARiMR”

/Maciej Ciemniewski/

r Zakup ciągnika z osprzętem 
w celu świadczenia usług ko-

munalnych. Purchase of a tractor with 
special equipment  to provide commu-
nal services.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount 
of funding: 88 867,00 zł. 
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Beneficjent: Marek Goraus

„Program LEADER dał mi możliwość zwiększenia możliwości mojej firmy  
„Gospodarstwa Usługowego”

/Marek Goraus/

r Zakup siewnika do kukurydzy. 
Purchase of a corn seeding machine.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount  
of funding: 29 150,00 zł.

r Zakup pługa obracalnego. Purchase  
of a rotatable farm plow.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount  
of funding: 24 950,00 zł. 

Beneficjent: Krzysztof Kuboszek

„Program LEADER kojarzę z szansą na modernizację parku maszynowego w moim 
gospodarstwie rolnym”

/Krzysztof Kuboszek/

r Zakup agregatu uprawowo-siewnego. 
Purchase of a machine for cultivation 

and sowing.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of  
funding: 50 500,00 zł.

Beneficjent: Jerzy Sajdok

„Program LEADER jest dla mnie programem, który umożliwił mi skorzystanie ze 
środków dzięki któremu mogłem zakupić ciągnik”

/Jerzy Sajdok/

r Zakup ciągnika rolniczego oraz zgra-
biarki.  Purchase of a tractor and a hay-

rake.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of  
funding: 100 000,00 zł.
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Beneficjent: Jerzy Smolarz

„Program LEADER kojarzę z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach 
funduszy unijnych”

/Jerzy Smolarz/

r Zakup ciągnika rolniczego, opryskiwacza polowego oraz ładowacza 
czołowego. Purchase of a tractor, agricultural sprayer and front loader.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount 
of funding: 100 000,00 zł.

Beneficjent: Tomasz Smyczek

„Program LEADER jest dla mnie możliwością na rozwój”

/Tomasz Smyczek/

r Zakup przyczepy rolniczej oraz opryskiwacza polowego. Purchase of 
a tractor trailer and agricultural sprayer.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 35 400,00 zł.

LE
AD

ER
AT

O
RI

U
M

 - 
G

M
IN

A 
PS

ZC
ZY

N
A

45

1

1





G
M

IN
A 

SU
SZ

EC

47

Staw „Godziek” i kąpielisko „Gwaruś”

Najstarszy i największy staw w Suszcu nazywa się „Godziek”. Nazwa pochodzi 
od nazwiska jednego z właścicieli gospodarstw suszeckich z XV wieku. W latach 
osiemdziesiątych XX wieku ówczesny właściciel, KWK „Krupiński”, podzielił 
zbiornik na dwa akweny. W zachodniej części hoduje się ryby: węgorze, sandacze, 
amury, okonie, szczupaki, systematycznie zarybiając zbiornik. Natomiast we 
wschodniej części stawu powstał Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Gwaruś” 
z zapleczem do uprawiania sportów wodnych. Miejsce to jest bardzo popularne 
wśród okolicznych mieszkańców i turystów, wykorzystujących zbiorniki do 
wypoczynku weekendowego. 

„Godziek” pond and „Gwaruś” 

The oldest and the biggest pond in Suszec is called „Godziek”. The name comes 
from the surname of a farm owner from the 15th century. In the 80s of the the 
20th century the owner of the “Krupiński” mine separated the pond into two 
parts. In the western part there is fish breeding like: eels, pikes, grass carps, 
perches. In the eastern part is a place where water sports can be practised. It is  
a very popular place for residents and tourists particularly during  weekend rests.

Muzeum Regionalne „Kamojówka”

Muzeum Regionalne państwa Szenderów powstało w 2007 roku na bazie 
zbiorów, zgromadzonych przez seniora rodu - Fryderyka. Dzięki ogromnej 

fascynacji oraz cierpliwości, udało się ocalić 
od zniszczenia wiele różnych przedmiotów, 
stanowiących typowe wyposażenie 
gospodarstw wsi pszczyńskiej. Muzeum 
ma w swoich zbiorach stare narzędzia  
i sprzęt rolniczy. Wykorzystując stare 
plany oraz typowe dla XIX wieku materiały  
i narzędzia, odtworzono dwa budynki  
z tamtego okresu - ośmiokątną stodołę oraz 
kuźnię. Wiceprezes fundacji „Kamojowa” 
Waldemar Szendera, prowadzi również 
liczne warsztaty i zajęcia, wykorzystując 
zasoby muzeum.  

Regional Museum „Kamojówka”

The regional museum of the Szendera 
family was founded in 2007. The base 
of this collection was made of the 
exhibits collected by  the family’s senior 
– Fryderyk. Thanks to the passion and 
patience lots of things which were typical 
equipment for a cottage in Pszczyna’s 
villages were preserved. The museum has 
in its exposition old tools and agricultural 
machines. By using old plans and typical 
for the 19th century materials and devices, 
two buildings from these times were 
reconstructed – a barn and a forge. The 
chairperson of the foundation “Kamojowa” 
Waldemar Szendera also conducts many 
workshops and trainings by using museum 
exhibits.
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Rezerwat przyrody „Babczyna Dolina”

W 2002 roku,  na powierzchni 76 ha, utworzono rezerwat przyrody. Jego głównym 
celem była ochrona unikalnego zespołu leśnego, składającego się z sosny, świerku, 
dębu szypułkowego, brzozy, buku oraz jodły. Na terenie rezerwatu istnieje 
ścieżka edukacyjna, która umożliwia jego zwiedzanie. Długość ścieżki wynosi  
ok. 2700 m i wyposażona jest w tablice informacyjne, a na jej przejście potrzeba 
około 40 minut. Znaleźć tutaj można rzadkie gatunki mszaków, okrężnicę bagienną 
(wpisaną jako gatunek ginący do Czerwonej Księgi Województwa Śląskiego), 
trzcinnika owłosionego. Rezerwat przebiega przez trzy gminy powiatu pszczyńskiego: 
Kobiór, Pszczyna i Suszec. 

Nature Reserve „Babczyna Dolina”

In 2002 the reserve was founded on 76 hectares. The main goal of it was to protect 
the unique structure of the forest which consists of pine, spruce, oak, birch, beech 
and fir. There is an educational paths which helps while sightseeing the reserve. The 
path is about 2700 m long and have information boards. We need about 40 minutes 
to complete it. In the reserve we may find rare species of flora (e.g bryophytes). The 
reserve passes three communes of Pszczyna’s District: Kobiór, Pszczyna and Suszec.

Kościół parafialny w Suszcu

Pierwsze wzmianki o parafii w Suszcu sięgają 
XIV wieku. Istniała w tym miejscu świątynia 
drewniana, która nie przetrwała do czasów 
współczesnych. Odbudowany kościół w XIX 
wieku również uległ zniszczeniu. Obecna 
świątynia wybudowana została z cegły 
klinkierowej na planie krzyża w latach 1895-1898, 
konsekrowano ją w 1913 roku. Oprócz nawy 
głównej posiada dwie nawy boczne przykryte 
dachem dwuspadowym z ceramiczną dachówką.  
Na skrzyżowaniu kalenic widoczna jest wieżyczka 
na sygnaturkę. Po II wojnie światowej konieczna 
była odbudowa wieży, gdyż w 1945 roku 
została zniszczona przez działania wojenne. Już 
w XVII wieku ołtarz główny poświęcono św. 
Stanisławowi, w okresie późniejszym dodano  
3 ołtarze boczne. 

Parish Church in Suszec

The first notes about the parish in Suszec 
dates back to the 14th century. There was  
a wooden church previously, but it didn’t 
survive. The church from the 19th century was 
also destroyed. The current church was built in 
1895-1898. It has a main nave, two side aisles 
and it is covered with ceramic tiles. After the 
Second World War it was necessary to rebuild 
the steeple, as in 1945 it was destroyed by war 
activity. In the 17th century the main nave was 
dedicated to St. Stanislaus, and three more 
altars were added.



G
M

IN
A 

SU
SZ

EC

49

Dom TypOwy w Radostowicach

Powstał w Radostowicach dzięki współpracy państwa Baron z pracownią 
architektoniczną Roberta Koniecznego. W fazie projektowania założono, 
aby projekt domu pasował do niemalże każdej działki. Wykorzystanie 
konstrukcji szkieletowej pozwala na dostosowanie domu do indywidualnych 
potrzeb klienta. Kształt budynku przypomina ścięty z obu stron pień. 
Zastosowano nowoczesne rozwiązania, które kładą nacisk na ekologię  
i energooszczędność budynku. 

Typical House in Radostowice

It was built thanks to the cooperation of the Baron family with the architect 
Robert Konieczny. It was assumed that the project of this house should fit onto 
almost any plot. The use of frame construction allows us to adapt this house for 
individual needs of clients. The shape of this house looks like a beveled trunk. 
Modern solutions that emphasise ecology and energy efficiency of the building 
were used in this house.

Skate Park w Suszcu

Dzięki wykorzystaniu środków unijnych w latach 2011-2012 zrealizowano 
projekt o nazwie „Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową Skate-parku 
w Suszcu”. W pierwszym etapie wybudowano górkę o wysokości 7 metrów,  
z której można zjeżdżać sankami zimą, natomiast latem najmłodsi miłośnicy 
sportów ekstremalnych próbują tutaj swoich sił na rowerach. Drugim etapem 
było zamontowanie typowych urządzeń dla skate parku: platformę z dwoma 
grindboxami 2/3 i poręczą 1/3, quarterpipe, funbox z grindboxem i poręczą, 
poręcz prostą i ławkę. Gmina Suszec została nagrodzona za tę inwestycję przez 
województwo śląskie w konkursie „Przyjazna wieś”. 

Skate Park in Suszec

Thanks to the EU subsidies in 2011-2012  
a project called „Creation of a recreational 
area with a skate-park in Suszec” could be 
executed. In the first phase of this project 
a small slope for winter activity was made. 
In the summer, enthusiasts of extreme 
sports use it to practice riding  bikes there. 
The second stage of this project concerned 
building a skate park with an assembly of 
some special equipment. The commune of 
Suszec has been awarded an investment in 
the competition “ Friendly village” organised 
by the Silesian local government. 
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Beneficjent: Gmina Suszec / Suszec commune 

„Program LEADER jest dla mnie bardzo ważnym źródłem pozyskiwania środków 
zarówno na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawę atrakcyjności 

turystycznej gminy. Program LEADER stawia na pierwszym miejscu mieszkańca. 
To dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, bezpieczeń-

stwa, realizowane są projekty w ramach LEADER`a. To ludzie są motorem tych 
działań”

/Marian Pawlas – Wójt Gminy Suszec/

r Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową Skate-parku w Suszcu. 
Creation of a recreational area with a skate-park in Suszec.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 434 889,00 zł. 

r Budowa zewnętrznego oświetlenia  terenu rekreacyjnego w Suszcu. Creation  
of an outdoor lightings  on a recreational area in Suszec.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 43 154,00 zł. 

r Modernizacja boiska wraz z budową ogrodzenia w Rudziczce. Modernization  
of a sports field with fence construction in Rudziczka.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 275 759,00 zł. 

r Zagospodarowanie centrum miejsco-
wości Kryry poprzez budowę placu za-
baw oraz parkingu wraz z odwodnie-
niem i oświetleniem. Development of  
a center of Kryry by building a playground and 
parking with drainage and lighting.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 368 213,00 zł. 

r Budowa placu zabaw w Radostowi-
cach. Construction of the playground  
in Radostowicach

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 130 414,00 zł. 

r Utworzenie wielofunkcyjnego bo-
iska o nawierzchni poliuretanowej  
w Rudziczce. The creation of multifunctional 
sports field with polyurethane surface in 
Rudziczce.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 32 160,00 zł. 

r Utworzenie wielofunkcyjne-
go boiska w Kobielicach. The creation  
of multifunctional sports field in Kobielice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 45 000,00 zł. 
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r Utworzenie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej  
w Radostowicach. The creation of multifunctional sports field with polyurethane 
surface in Radostowice.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 55 000,00 zł. 

r Budowa systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego  
w Kryrach. Construction of an automatic irrigation of sports field 
in Kryry.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 39 203,00 zł. 

r Zagospodarowanie terenu przy kapliczce MB Fatimskiej  
w Suszcu poprzez budowę parking. Development of the area near to 

the chapel of Blessed Virgin of Fatima through construction of car park. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 11 698,90 zł. 

r Opracowanie i wydanie folderu promującego pozytywne wyróżniki Gminy Su-
szec. Folder edition about commune of Suszec. 

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 6 940,50 zł. 

r Suszecka Biblioteczka Kulturalna. Cultural Library of Suszec.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 25 000,00 zł. 

r Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym w Radostowicach na 
teren rekreacyjny. Development of an area near the sports complex in Radosto-
wice for recreational space.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 25 000,00 zł. 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu/ Culture’s center 
in Suszec commune.

„Program LEADER jest dla mnie szansą na realizację projektów o oddolnym, 
związanym z regionalnym dziedzictwem kulturowym charakterze, nierozu-

mianych w skali ogólnopolskiej, ale ważnym dla Nas, dla Naszej Ziemi  
i Naszej Najbliższej Kultury” 

/Agnieszka Zielonka-Mitura – pracownik GOK w Suszcu/

r Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego  
lokalne dziedzictwo kulturowe pn. „Suszecka Jesień Kultur-

alna”. Organization of a cultural event for promotion of a local heritage  
– “Suszecka Jesień Kulturalna”.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 25 000,00 zł. 

r Organizacja wydarzenia kulturalnego 
promującego lokalne dziedzictwo kulturo-
we pt: „Suszecka Jesień Kulturalna”. Orga-
nization of a cultural event for promotion 
of a local heritage – “Suszecka Jesień Kul-
turalna”.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 25 000,00 zł. 
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r Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe 
pt.: „III Suszecka Jesień Kulturalna”. Organization of a cultural event for promotion of 
a local heritage – „3rd Suszecka Jesień Kulturalna”.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 25 000,00 zł. 

r Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kul-
turowe pt.: „Wokół tradycji bożonarodzeniowych”. Organization of series of cultural 
events that promote local cultural heritage „Wokół tradycji bożonarodzeniowych”.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 15 421,82 zł. 

r II cykl wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturo-
we pt.: „Wokół tradycji bożonarodzeniowych”. Organization of  second series  
of cultural events that promote local cultural heritage „Wokół tradycji 
bożonarodzeniowych”.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 9 578,18 zł. 

Beneficjent: Powiat Pszczyński/ Pszczyna’s district

„Program LEADER kojarzę z możliwością realizacji przedsięwzięć,  
ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich” 

/Paweł Sadza  - Starosta Pszczyński/

r Powiatowe pokazy jeździeckie. 
District horse shows.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of 
funding: 6 381,98 zł. 

Beneficjent: Magdalena Wróbel-Krakowczyk

„Program LEADER kojarzę z możliwością realizacji marzeń, które bez  wsparcia 
programu nie zostałyby nigdy zmaterializowane”

/Magdalena Wróbel-Krakowczyk/

r Wydanie przepiśnika bożonarodze-
niowego. Recipe book for christmas 

cookies.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of fun-
ding: 25 000,00 zł. 
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Beneficjent: Marek Gołyszny

„Program LEADER kojarzę z możliwością rozwoju na szerszą skalę”

/Marek Gołyszny/

r  Zakup wózka widłowego, wyciągarki oraz 
myjki. Purchase of a forklift, winch and pressure 

washer.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding:  
77 345,00 zł. 

Beneficjent: Danuta Lala

„Program LEADER pozwolił mi spełnić marzenie zakupu nowoczesnego,  
mocnego ciągnika oraz spróbować sił w usługach  

rolniczych”

/Danuta Lala/

 

r Zakup ciągnika rolniczego. Purchase of a agri-
cultural tractor.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 
100 000,00 zł.  

Beneficjent: Janusz Jacek

„Program LEADER jest dla mnie hasłem rozwoju 
własnej działalności”.

/Janusz Jacek/

r Zakup wyposażenia warsztatu spawalniczgo. 
Purchase of equipment for welding firm.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding:  
38 620,00 zł. 
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Beneficjent: Justyna Kołodziej

„Program LEADER jest dla mnie szansą i rozwojem dzięki której mogłam spełnić 
życiową pasję połączoną z pracą zawodową”

/Justyna Kołodziej/

r Remont i adaptacja lokalu oraz zakup niezbędnego sprzętu celem utwo-
rzenia zakładu fryzjerskiego. Renovation and adaptation of premises and 

purchase the necessary equipment to form a hairdressing salon.

Kwota dofinansowania z PROW/Amount of funding: 12 933,00 zł.
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Warsztaty kulinarne -„Junior gotuje, Senior degustuje – Kuch-
nia lokalna łączy pokolenia”

Więzi rodzinne tworzy się najlepiej przy stole, kiedy to cała rodzina zasiada do 
wspólnego biesiadowania. Celem warsztatów było również to, aby Seniorzy 
przekazywali swoją wiedzę kulinarną najmłodszemu pokoleniu.  Zajęcia zorgani-
zowano w trzech miejscach powiatu pszczyńskiego: w Miedźnej, Kobiórze i Wiśle 
Wielkiej. Podczas tych spotkań młodzież gotowała dania, pod okiem swoich babć 
i dziadków. Wspólna praca oraz posiłek połączyły pokolenia.   

Culinary workshops  „Junior cooks, Senior tastes – Local Cui-
sine connects genearations ”.

Family ties are created  best at the table, when the whole family sits down to  
a common feast. The purpose of this workshop was also to give the seniors’ cu-
linary knowledge to the youngest generation. Classes are held in three places in 
the District of Pszczyna :  Miedźna, Kobiór, and Wisła Wielka. During these meet-
ings, young people cook meals under the guidance of their grandmothers and 
grandfathers. Working together and the meals are connecting the generations. 

Warsztaty ceramiczno – graficzne „Małe dłonie wielka sztuka”

Wartości kulturowe ziemi pszczyńskiej można budować, kształcić i rozwijać  
w najróżniejszy sposób. Jednym z pomy-
słów było przeprowadzenie warsztatów 
plastycznych, podczas których młodzież 
mogła nauczyć się wytwarzania przedmio-
tów m.in. z gliny, nawiązując tym samym do 
dziedzictwa swojej „małej ojczyzny”. Zajęcia 
te zorganizowano dla młodzieży powiatu 
pszczyńskiego w ośmiu miejscowościach: 
Pielgrzymowice, Wisła Mała, Kobiór, Go-
czałkowice, Suszec, Rudołtowice, Czarków, 
Wola. 

Ceramic and graphic workshops - 
„Small hands great art”

Cultural values of the Pszczyna region can 
build, educate and develop in a variety of 
ways. One idea was to conduct art work-
shops, during which students could learn 
the manufacturing of objects (e.g. from 
clay), referring back to the heritage of our 
“little homeland”. These activities were 
organised for young people in eight plac-
es: Pielgrzymowice, Wisła Mała, Kobiór,  
Goczalkowice, Suszec, Rudołtowice, 
Czarków, Wola.
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Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych w Suszcu

Rozwój współczesnych technologii (gry komputerowe, play station, internet)  jest 
poważnym zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka, który coraz 
rzadziej wychodzi na podwórko pobawić się z rówieśnikami, zastępując tę tradycyjną 
formę wersją on-line. Dlatego w Suszcu organizowane są olimpiady gier i zabaw dla 
dzieci, gdzie uczestnicy biorą udział w licznych dyscyplinach, które po dzień dzisiejszy 
stanowią dobrą formę integracji i współzawodnictwa zespołowego. Rozgrywa się tam 
m.in.: Pudełko, Narty 3-osobowe, Cymbergaj, Gra w klasy, Chłop, Skok przez gumę, 
Szlojder, Flaszki, Felga i wiele innych. Wspólna zabawa daje prawdziwą frajdę każde-
mu uczestnikowi, nie tylko najmłodszemu pokoleniu. 

Olympic games and street games in Suszec

The development of modern technology (computer games, play station, the inter-
net) is a serious threat to the orderly development of the young people who less 
frequently goes to the  backyard to play with peers, replacing the traditional form 
with the on-line version. Therefore in Suszec, the Olympic games is organised and 
participants take part in a number of disciplines, which to this day are a good form of 
integration and team competition. There are  such discipline (e.g. Cymbergaj, Chłop, 
Felga ). Having fun together gives each participant a real good time, not only for the 
youngest ones.

Popularyzacja żeglarstwa wśród dzieci 

Ziemia pszczyńska posiada doskonałe warunki do rozwijania pasji żeglarskiej wśród 
mieszkańców. Jezioro w Goczałkowicach, Zalew w Łące, Gwaruś w Suszcu – te akweny 
sprzyjają rozwojowi żeglarstwa, jako ciekawej formy rekreacji i sportu.  W 2012 roku 
udało się przeprowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne z fachowymi instruktorami 
dla 370 dzieci oraz regaty dla 80 dzieci z sołectw powiatu pszczyńskiego. Uczestnicy  
|i ich rodzice nie kryli zadowolenia z przeprowadzonego projektu. 

Popularisation of sailing among children

Areas of Pszczyna that has excellent 
conditions to develop the passion for 
sailing among residents are the Lake 
in Goczałkowice, Łąka, or “Gwaruś” in 
Suszec - these waters promote the devel-
opment of sailing as an interesting form 
of recreation and sport. In 2012 we man-
aged to carry out theoretical and practical 
training with professional instructors for 
370 children and a regatta for 80 children 
from villages of the Pszczyna District. Par-
ticipants and their parents did not hide 
their satisfaction about the event.
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Zajęcia z rysunku dla dzieci oraz konkurs Mały Europejczyk
Fundusze unijne realnie zmieniają wizerunek pszczyńskiej wsi. Powstał pomysł, 
aby uczniowie szkół podstawowych w ramach konkursu plastycznego, przed-
stawili swoje marzenia, plany i wizje związane ze zmianami jakie zachodzą  
w ich otoczeniu za sprawą funduszy europejskich. Prace plastyczne napłynęły  
z 29 szkół wiejskich z powiatu pszczyńskiego. Z ponad 300 prac komisja konkur-
sowa wyłoniła 3 nagrody główne oraz 14 wyróżnień. Po raz kolejny okazało się, 
że wyobraźnia najmłodszych jest nieograniczona, a ich wiedza na temat wyko-
rzystania środków unijnych imponująca. Wręczenie nagród oraz wystawa naj-
lepszych prac nastąpiła podczas imprezy „Roztańczona i Rozśpiewana Pszczyna”, 
zorganizowanej przez Pszczyńskie Centrum Kultury dnia 23 czerwca 2013 roku.  

Drawing classes for children and the Small European competi-
tion
EU funds actually change the image of the villages. The idea that students of pri-
mary schools in the art competition, made their dreams, plans and visions come 
true related to the changes that occur in their environment through European 
funds. Drawings were received from 29 rural schools in the District of Pszczyna. 
With more than 300 pieces, the selection board chose 3 prizes and 14 honour-
able mentions. Once again, it turned out that the little people’s imagination is 
unlimited, and their knowledge of the use of EU funds impressive. The award 
ceremony and exhibition of the best works were held at the “Dancing and Sing-
ing Pszczyna” event organised by the Pszczyna Cultural Centre on June 23 , 2013.

Debata Oksfordzka na temat fun-
duszy europejskich: „Fundusze 
unijne, a wieś pszczyńska. Ideali-
styczna wizja czy pragmatyczny 
wymiar rozwoju?”
Zaproszenie na debatę skierowano do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z te-
renu powiatu pszczyńskiego, natomiast 
na miejsce debaty wyznaczono budynek 
Stajni Książęcych w Pszczynie, również nie-
przypadkowo, gdyż remont tego komplek-
su był możliwy dzięki dotacjom unijnym. 
Formuła debaty oksfordzkiej polega na 
wymianie zdań dwóch grup, reprezentu-
jących odmienne stanowiska dotyczących 
sformułowanego tematu. Moderatorem 
spotkania był Witold Magryś – pracownik 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Ka-
towicach. Obecni byli również goście: poseł 
do Parlamentu Europejskiego – dr Jan Ol-
brycht, wykładowca akademicki – dr Jacek 
Puchała oraz kierownik referatu wdrażania 
PROW w Urzędzie Marszałkowskim w Ka-
towicach – Bartosz Góra. W wyniku elimi-
nacji, do drugiego etapu przystąpiły dwie 
grupy: młodzież III Liceum Ogólnokształcą-
cego („Pragmatycy”) oraz I Liceum Ogólno-
kształcącego im. B. Chrobrego („Idealiści”) 
z Pszczyny. Widownia ostatecznie oceniła 
prezentowane argumenty i zadecydowała, 
która drużyna wygrała debatę. 
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Założeniem spotkania było zainteresowanie młodzieży tematem rozwoju lokalnego, 
w tym przekształceniami zachodzącymi na wsi pszczyńskiej, które są realizowane przy 
wsparciu funduszy unijnych. Dodatkowym atutem debaty, było obycie młodzieży  
w przedstawianiu swoich argumentów na forum publicznym, w obecności swoich 
rówieśników, jak i zaproszonych gości.  

Oxford debate entitled „EU funds and the villages from the  
Pszczyna area. Idealistic vision or a pragmatic development plan?”.

Invitation to the debate was dedicated to students of high schools from the District 
of Pszczyna. It took place in Stajnie Książęce in Pszczyna, and the renovation of the 
complex was also possible thanks to EU subsidies. The Oxford debate’s formula in-
volves the exchange of sentences of two groups, representing different positions on 
the topic formulated. The moderator of the meeting was Witold Magryś - employee 
of the Silesian Union of Municipalities and Districts in Katowice. Guests were also 
present: Member of the European Parliament - Jan Olbrycht, university lecturer - 
Jacek Puchała and the Head of  the Implementation Department of  Rural Areas in 
the Marshal’s Office in Katowice - Bartosz Góra. As a result of elimination, the second 
stage was joined by two groups: from the 3rd High School (“Pragmatists”) and  the 
First High School named B. Chrobry (“Idealists”), both schools being from Pszczyna. 
The audience finally assessed the presented arguments and decided which team 
won the debate.

The idea of the meeting was to interest young people in local development, includ-
ing the transformations which are taking place in the country, also supported by EU 
funds. An additional advantage of the debate was the familiarising of the youth in 
presenting their arguments in a public forum, in the presence of their peers, as well 
as invited guests.

Przedsiębiorcza Ziemia Pszczyńska

Był to projekt promujący przedsiębiorczość, skierowany do młodzieży gimnazjalnej 
oraz ponagimnazjalnej z terenu powiatu pszczyńskiego. W ramach tej inicjatywy 
zorganizowano wyjazd studyjny młodzieży do prężnie rozwijających się zakładów  
w najbliższym regionie, gdzie zapoznano się z zastosowaniem przez lokalnych przed-
siębiorców i rolników rozwiązań innowacyjnych, z wykorzystaniem środków unij-
nych. W dalszej kolejności przeprowadzono w budynku Starostwa Powiatowego  
w Pszczynie konferencję, podczas której o przedsiębiorczości, rynku pracy i możli-
wościach stojących przed młodymi ludźmi wykłady prowadzili: dr Rafał Muster z UŚ  
w Katowicach, dr Tomasz Ingram UE w Katowicach oraz Krzysztof Krasuski z Akade-
mickiego Centrum Kariery w UE w Katowicach. 

Entrepreneurial region of Pszczyna

It was a project that promotes entrepreneurship, aimed at high school students from 
this region. As part of this initiative, young people took part in a study to visit  the 
rapidly growing Companies in the Pszczyna District, where they could take a look at 
the local entrepreneurs’ and farmers’ innovative solutions using EU funds. The Next 
step of this project was held in Pszczyna  
- it was a conference, during which spe-
cial guests talked about entrepreneurship, 
the labor market and opportunities young 
people face. Lectures were conducted by 
Rafał Muster from the University of Sile-
sia in Katowice, Tomasz Ingram from the 
University of Economics in Katowice and 
Krzysztof Krasuski  from the Centre of 
Academic Career of the University of Eco-
nomics in Katowice.
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Parasolowy projekt kulinarny: „Z tradycją i smakiem… kucha-
rzymy, gotujemy, warzymy”
Były to ciekawe spotkania dla wszystkich miłośników tradycyjnej i lokalnej kuch-
ni. Do przeprowadzenia projektu zaproszono członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 
ziemi pszczyńskiej. W pierwszym etapie kucharki zaprezentowały swoje popiso-
we dania, połączone z degustacją. Następnie w Porębie, w lokalu „Markowy”, 
spotkali się przedstawiciele 21 Kół z Remigiuszem Rączką. Była to okazja do 
wspólnego gotowania i wymiany doświadczeń.   W końcowym efekcie powstała 
niezwykła książka kucharska – przepiśnik „Z tradycją i smakiem”, który zebrał 
w całość wszystkie nadesłane przez uczestników przepisy potraw regionalnych. 
Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 500 osób, a jego celem głównym była 
aktywizacja członkiń KGW z terenu powiatu pszczyńskiego oraz promocja trady-
cyjnych potraw. 

Culinary project: „With the tradition and taste ... „
They  were interesting meetings for all amateurs of traditional and local cuisine. 
To carry out the project our LAG invited members of women organisations from 
our rural areas. In the first stage, the cook presented their selected dishes which 
participants of this meeting could taste. Then in Poręba, representatives of the 
21 participating organisations met with Remigiusz Rączka – a famous Silesian 
cook. It was an opportunity to cook together and share experiences. The final re-
sult is an unusual cookbook - “With the tradition and taste”, which gathered to-
gether all the recipes of regional dishes by the participants. In total, the project 
was attended by over 500 people, and its main objective was the activation of 
members of the women village organisation and promotion of traditional dishes.

Wydanie publikacji „Bajki Ziemi Pszczyńskiej” wraz ze spotka-
niem promującym
Na wsi pszczyńskiej od zarania dziejów pielęgnowano tradycję i kulturę, również 
w formie przekazywania następnemu pokoleniu różnego rodzaju wierzeń, podań 
i legend. Wyobraźnia dziecka, jak nikogo innego, jest w stanie zobaczyć to, co 
nieuchwytne i niewidzialne dla dorosłego. Dlatego skierowano do najmłodszych 
ofertę konkursu na bajkę z regionu pszczyńskiego. Do organizatora wpłynęło 56 
prac, z których 31 opublikowano w formie książkowej, pozostałe zaprezentowa-

no w ebooku. Spotkanie promujące wyda-
nie publikacji odbyło się 24 maja 2014 roku 
w Studzienicach, skąd przysłano najwięcej 
bajek.  

Edition of  „Tales of the Pszczyna 
region” meeting with book pro-
motion
In our countryside tradition and culture are 
strongly cultivated as well as transferring 
various kinds of beliefs, stories and legends 
to the next generation. A child’s imagina-
tion, like anyone else’s, is able to see what 
is elusive and invisible to adults. Therefore, 
this competition was offered to the young-
est. Organisers received 56 works, of which 
31 have been published in book form, the 
others are presented in ebook. The meeting 
was held on 24 May in 2014  in Studzienice 
– the village from where the largest number 
of fairy tales were sent.
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Festiwal Pszczyńskich Maszketów „Chochla 2014” – Kiermasz Pro-
duktów Regionalnych

Festiwal jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym podczas najwięk-
szej imprezy powiatu pszczyńskiego – „Dni Pszczyny”. W 2014 roku „Cho-
chlę” prowadziło stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”. Głównym ce-
lem festiwalu jest promocja kulinarnego dziedzictwa regionu. W projekcie 
uczestniczyło 12 zespołów – przedstawiciele KGW oraz zespołów folklorystycz-
nych. Komisja konkursowa, składająca się z szefów kuchni restauracji działają-
cych w regionie, oceniała danie główne, którym była kaczka z czornymi kluskami  
i buraczki. Ocenie podlegał również estetyczny wygląd i wystrój stoiska promocyj-
nego. Każdy z zespołów otrzymał pamiątkowe dyplomy, ceramiczne chochelki – wy-
konane przez pracowników i podopiecznych ośrodka „Kulejące Anioły”. Pierwsze 
trzy miejsca uhonorowane zostały bonami, a zwycięzca otrzymał piękną, rzeźbioną  
w drewnie, chochlę. 

Pszczyna’s culinary Festival “Chochla 2014” 

The festival is a regular event organised during the biggest event in town - “Days of 
Pszczyna”. In 2014, our association, LAG organised this feast. The main aim of the fes-
tival is to promote the culinary heritage of the region. The project involved 12 teams 
- representatives of women village organisations and folk groups. The jury, consisting 
of restaurant chefs operating in the region, assessed the main course, which was  
duck with black noodles and beetroot. The aesthetic appearance and design exhibi-
tion stands were also evaluated. Each team received diplomas and ceramic ladles 
- made by employees and pupils of the resort 
“Limping Angels”. The first three places were 
awarded vouchers, and the winner received  
a beautiful carved wooden ladle.

Warsztaty muzyczne

Utalentowana młodzież powiatu pszczyńskie-
go mogła podszlifować swoje zdolności pod-
czas zorganizowanych warsztatów muzycznych. 
Pod kierunkiem mistrzów w swojej dziedzi-
nie, takich jak: Barbara Broda-Malon, Bartło-
miej Herman, Sebastian Kowol, Erwin Rudy, 
uczestnicy kształcili: wokal, grę na perkusji, 
gitarze klasycznej i basowej. Całe wydarze-
nie poprowadził Marcin Bienioszek – dyrek-
tor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
w Pszczynie.  

Music workshops

Talented youngsters from the Pszczyna region 
could improve their skills during the music work-
shops organised by  LAG. Under the guidance of 
masters in different music fields, such as: Bar-
bara Beard-Malon, Bartłomiej Herman, Sebas-
tian Kowol, Erwin Rudy, participants were edu-
cated in: vocals, percussion, classical guitar and 
bass. The event was led by Marcin Bienioszek -  
Director of the School District Labour outbreaks  
in Pszczyna.
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Jesienne Rowerowe Grand Prix Kobióra
Gmina Kobiór znana jest z licznych ścieżek rowerowych oraz malowniczych tras 
krajobrazowych, dzięki którym można aktywnie wypocząć z całą rodziną na jed-
nośladach. Dlatego też, właśnie w Kobiórze, zorganizowano zawody rowerowe 
w 10 kategoriach wiekowych. Piękna pogoda oraz wspaniała atmosfera towa-
rzyszyły zmaganiom. Po przeprowadzonych konkurencjach odbyły się warsztaty 
artystyczne dla najmłodszych.

Autumn Bike Grand Prix in Kobiór
Kobiór Municipality is famous for numerous bike paths and scenic routes through 
which you can relax with the whole family on your bikes. Therefore,  in Kobiór,  
a cycling competition was organised in ten age categories. Beautiful weather and 
a great atmosphere accompanied the struggle. After conducting the competi-
tions,  art workshops for children were held.

Duch wolontariatu
Świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca 
poza związki rodzinne, była od najdawniejszych czasów dobrą cechą młodych, 
dorastających osób. Tego można nauczyć się w harcerstwie, a także – w szkole. 
Uczniowie biorą udział w wolontariacie, ponieważ dzięki niemu mogą zdobyć 
nowe umiejętności, pomóc innym i jest to znakomita szkoła życia.

W powiecie pszczyńskim wolontariat ma 
bardzo długą tradycję. Liczne organizacje 
społeczne, młodzież szkolna, przedsiębior-
cy, dorośli pracują na rzecz lokalnej społecz-
ności. Wolontariat na ziemi pszczyńskiej 
przejawia się nie tylko poprzez opiekę nad 
osobami potrzebującymi, ale również po-
przez organizację wielu imprez środowisko-
wych, festynów, zawodów czy warsztatów. 
Dlatego zaistniała potrzeba wyróżnienia 
najaktywniejszych działaczy, a przez to pro-
mocji postaw prospołecznych. 

The spirit of voluntarism
Conscious work for some or society, beyond 
family ties, was from the earliest times   
a good feature of young, growing people. 
This can be learned in scouting, and in the 
school. Students are involved in voluntary 
work, because through it, you can learn 
new skills, help others, and it is an excellent 
school of life.

In the district of Pszczyna voluntary actions 
has a very long tradition. Various social or-
ganisations, students, entrepreneurs and 
adults work for the local community. Volun-
teering in Pszczyna manifests itself not only 
through the care of people in need, but also 
by organising many events, festivals, com-
petitions and workshops. Therefore there is 
a need to distinguish between the  most ac-
tive activities, thereby promoting pro-social 
attitudes.

 P
RO

JE
KT

Y 
W

ŁA
SN

E 
LG

D

61





KREATOR – Kreatywnie Razem Eksponujemy Ambitnie Tworzo-
ne Oryginalne Rękodzieła

Celem projektu było odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w twór-
czości lokalnej. Podjęte działania były wynikiem współpracy trzech Lokalnych 
Grup Działania „Morawskie Wrota”, „Lyskor”, „Ziemia Pszczyńska”, z myślą o lu-
dziach, którzy pragną rozszerzyć i wypromować swoją twórczość. 

KREATOR był przeprowadzony w kilku etapach, gdzie jednym z pierwszych za-
dań było dotarcie do lokalnych rękodzielników i przeprowadzenie z nimi badań 
ankietowych, aby lepiej poznać środowisko twórców i zdefiniować ich potrzeby. 
Kolejnym etapem było przeprowadzenie licznych warsztatów, podczas których 
lokalni artyści mogli się spotkać i wymienić doświadczeniami, a następnie zor-
ganizowano wystawę rękodzieła, zaprezentowaną we wszystkich gminach ob-
jętymi Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Podczas trwania KREATORA starano się 
ukierunkowywać twórców na tworzenie dzieła związanego z dziedzictwem kul-
turowym, brano udział w wystawach, targach, jarmarkach, kiermaszach na po-
łudniu Polski, a nawet poza granicą kraju. Stworzono wspólną platformę umoż-
liwiającą wymianę doświadczeń oraz promocję prac. Nie zapomniano również 
o szkoleniach z zakresu prawno-fiskalnego, dotyczących możliwości sprzedaży 
własnego rękodzieła. 

KREATOR – project dedicated to handicraftsmen

The aim of the project was the discovery and exploitation of the potential of 
local creativity. The project was the result of collaboration between three Lo-
cal Action Groups “Morawskie Wrota”, “Lyskor”, “Ziemia Pszczyńska” for people 
who wish to expand and promote their work.

KREATOR was carried out in several stages, where one of the first tasks was to 
reach out to local craftsmen and conducting surveys with them to better un-

derstand the local artists and define their 
needs. The next step was to conduct  
a number of workshops, where local artists 
can meet and exchange experiences, and 
an exhibition of handicrafts, presented in 
all municipalities covered by the Local De-
velopment Strategies. During the KREATOR 
project we tried to direct the artists to cre-
ate works related to the cultural heritage, 
take part in exhibitions, trade shows, fairs 
and even beyond the border of the country. 
A common platform for the exchange of ex-
periences and promoting the work was also 
created. Training in the field of legal and fis-
cal, on the ability to sell their handicrafts,  
appeared during this project too.
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Aktywne Strefy

Projekt powstał przy współpracy 4 Lokalnych Grup Działania z dwóch województw: 
LGD „Dolina Soły” (woj. małopolskie), LGD „Ziemia Bielska”, LGD „Morawskie Wrota” 
i LGD „Ziemia Pszczyńska”(woj. śląskie). Obejmował on szereg działań promujących 
aktywny tryb życia, które przyczyniły się do wzrostu świadomości mieszkańców o roli 
sportu w życiu człowieka. Głównym celem projektu było wykreowanie wizerunku ob-
szarów wiejskich jako miejsc, które posiadają nowoczesne i atrakcyjne strefy dla pra-
gnących uprawiać sport na świeżym powietrzu. Ostatnim etapem było wyznaczenie 
wspólnej trasy wycieczkowej tzw. „Szlaku Aktywnych”, łączącego ze sobą powstałe  
w ramach projektu inwestycje.  W ramach tego działania zorganizowano również 
imprezę „Zlot Aktywnych”, czyli szereg wycieczek rowerowych, połączonych z uroczy-
stym otwarciem „Aktywnych Stref”. 

Active Zones

The project was developed with the collaboration of four Local Action Groups from 
two provinces: “Dolina Soły” (Małopolska province), “Ziemia Bielska” “Morawskie 
Wrota” and “Ziemia Pszczyńska” LAG (Silesia province). It included a number of ac-
tivities to promote an active lifestyle, which contributed to increased awareness for 
residents about the role of sport in human life. The main objective of the project was 
to create the image of rural areas as places that have a modern and attractive area 
for those who want to play sports in the open air. The last step was to determine  
a common trekking path. “Active Route” linking together open  air gyms which were 
built during the project.  A number of cycling races were combined with the official 
opening of “active zones”.
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Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie  
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


