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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Publikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy ������ objętego ���� na lata 2014-2020. 

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szanowni Państwo!

Pierwsze półrocze 2017 roku za nami. 
Minął rok działania naszego Stowarzyszenia 
w nowej perspektywie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jaki był ten 
rok? 

Co odróżnia wdrażanie obecnego okresu pro-
gramowania od lat poprzednich i wreszcie czy 
widoczne są już pierwsze efekty tych działań? 
Na te, i inne pytania postaramy się odpowie-
dzieć na łamach naszego biuletynu informacyj-
nego, ukazującego się cyklicznie co pół roku. 
Zachęcamy do lektury!

W okresie od podpisania przez nasze 
Stowarzyszenie umowy ramowej z Urzędem 
Marszałkowskim w Katowicach, tj. od dnia 
10 maja 2016 r., nasza LGD ogłosiła i przepro-
wadziła 23 nabory o przyznanie pomocy, na 
łączną kwotę: 11 798 021,00 zł, z czego Rada 
Stowarzyszenia, na posiedzeniach dot. oceny 
operacji, dokonała wyboru wniosków do dofi -
nansowania na łączną kwotę 9 086 421,60 zł. 
Szczegóły dot. naborów przedstawia infografi ka.

Biorąc pod uwagę nabory przeprowadzone 
w 2016 roku, łącznie do siedziby LGD wpły-
nęło 46 wniosków, z czego do dalszej oceny 
w Urzędzie Marszałkowskim zostały prze-
słane 42 wnioski na łączną kwotę dofi nan-
sowania ponad 5 mln zł. Na ten moment 
25 wnioskodawców podpisało umowy 
o przyznanie pomocy z Zarządem Wo-
jewództwa Śląskiego na łączną kwotę 
ponad 4 mln zł. Część wniosków z uwagi na  brak 
dostępnych środków, pozostało w Urzędzie 

Marszałkowskim bez rozpatrzenia.  
Nabory w obecnym roku, cieszyły się nieco 

większym zainteresowaniem wnioskodaw-
ców. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło 
50 wniosków. 14 wniosków nie przeszło po-
zytywnej oceny na poziomie LGD, pozostałe 
zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, 
celem ich dalszej weryfi kacji. Wybrane 
przez Radę wnioski, opiewały na łączną 
kwotę dofi nansowania w wysokości pra-
wie 4 mln zł. Nie jest to jeszcze moment na 
podpisanie umów, mamy jednak nadzieję, 
że  okres powakacyjny przyniesie informacje 
o pierwszych, podpisanych umowach o przy-
znanie pomocy w odniesieniu do tegorocznych 
naborów.

Kolejne nabory wniosków planujemy jesienią 
tego roku. Wówczas to zgodnie z harmono-
gramem, planujemy ogłosić nabory w ramach 
dwóch przedsięwzięć: P3 - Przedsiębiorcza 
Ziemia Pszczyńska - rynki zbytu, sieci współ-
pracy, marka lokalna oraz P5 - Oferta aktywnego 
wypoczynku - podejmowanie działalności 
gospodarczej. Na te przedsięwzięcia zaintereso-
wanie w ostatnim naborze było niewielkie, stąd 
wolna alokacja środków, została przesunięta na 
kolejne półrocze. Dodatkowo późną jesienią 
ruszą także  nabory wniosków na projekty 
grantowe. Szerzej o tym temacie, traktuje 
artykuł z ostatniej strony niniejszego biuletynu. 
Zachęcamy do lektury oraz podjęcia z nami 
współpracy w zakresie pozyskania dostępnych 
środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Portal ogłoszeń ARiMR benefi cjentów PROW 2014-2020

Zmianą, jaka została wprowadzona w obec-
nym okresie programowania, jest konieczność 
udostępniania zapytań ofertowych na porta-
lu ogłoszeń, uruchomionym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. O tym w jaki sposób funkcjonu-
je przedmiotowa platforma i kogo doty-
czy obowiązek jej użytkowania, znajdą 
Państwo w opisie poniżej. Prosimy 
o uważne zapoznanie się z tym artykułem, 
gdyż być może i Państwo jako obecni lub też 
potencjalni benefi cjenci Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, będziecie zobowiązani 
do skorzystania z niniejszej platformy ogło-
szeń.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa  w dniu 18 marca 2017 r. 
udostępniła specjalny portal, na którym 
Wnioskodawcy/Benefi cjenci działań reali-
zowanych w ramach PROW 2014-2020 są 
zobowiązani zamieszczać zapytania ofer-

towe na wykonanie robót budowlanych, 
usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń 
niezbędnych do wykonywania określonego 
rodzaju działalności. Portal jest dostępny pod 
adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

Opublikowanie zapytania ofertowe-
go na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest 
możliwe po zalogowaniu się logi-
nem i hasłem nadanym przez ARiMR. 
O uprawnienia do zamieszczania ogło-
szeń na portalu należy wystąpić składa-
jąc wniosek o nadanie uprawnień do Por-
talu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe).

O wymogach dot. konkurencyjnego wyboru 
wykonawcy, stanowi Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 13 stycznia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań 
ujętych w zestawieniu rzeczowo-fi nansowym 
operacji i warunków dokonywania zmniejszeń 

kwot pomocy oraz pomocy technicznej. 
W rozporządzeniu, znajdziemy m.in. 

zapisy dot. elementów, jakie winno zawierać 
zapytanie ofertowe, a zatem zgodnie z § 2 
rozporządzenia, zapytanie powinno zawierać 
co najmniej:
1) opis zadania, który:
a) jest jednoznaczny i wyczerpujący oraz 
uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczno-
ści mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, 
w tym zawiera termin realizacji zadania,
b) nie odnosi się do określonego znaku towaro-
wego, patentu, pochodzenia, źródła lub szcze-
gólnego procesu, który charakteryzuje produk-
ty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest 
uzasadnione zadaniem i został określony za-
kres równoważności;
2) warunki udziału w postępowaniu w sprawie 
wyboru przez benefi cjenta wykonawcy danego 
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-fi nan-
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sowym operacji, które nie utrudniają uczciwej 
konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie 
wykonawców, a także opis sposobu dokonywa-
nia oceny spełniania tych warunków, chyba że 
beneficjent nie przewiduje warunków udziału  
w tym postępowaniu;
3) dwa kryteria oceny oferty, które nie utrudnia-
ją uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe 
traktowanie wykonawców, a także informację  
o wagach punktowych lub procentowych przy-
pisanych do poszczególnych kryteriów oceny  
oferty;
4) opis sposobu przyznawania punktów za 
spełnienie danego kryterium oceny oferty, 
który nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz 
zapewnia równe traktowanie wykonawców;
5) wskazanie miejsca i terminu składania 
ofert, które umożliwiają przygotowanie  
i złożenie oferty, przy czym termin na zło-
żenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni,  
a w przypadku zadań dotyczących robót  
budowlanych – 14 dni, licząc od dnia udostęp-

nienia zapytania ofertowego różnym podmio-
tom zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich w ramach Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014–2020, zwanej dalej „ustawą”;
6) wskazanie przesłanek odrzucenia oferty;
7) informację o możliwości składania ofert czę-
ściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i benefi-
cjent dopuścił taką możliwość;
8) określenie warunków zmian umowy zawar-
tej w wyniku przeprowadzonego postępowania  
w sprawie wyboru przez beneficjenta wyko-
nawcy danego zadania ujętego w zestawieniu  
rzeczowo-finansowym operacji, o ile przewidu-
je się możliwość zmiany takiej umowy.

Co ważne, wymóg zachowania konku-
rencyjnego trybu wyboru wykonawców 
poszczególnych zadań ujętych w zesta-
wieniu rzeczowo-finansowym, a co za tym 

idzie umieszczenia zapytania ofertowego 
na platformie ARiMR dot. wnioskodaw-
ców/Beneficjentów, którzy w ramach ope-
racji  w zestawieniu rzeczowo-finansowym  
wykazują zadania o wartości przekraczającej  
20 tyś złotych netto, w przypadku gdy do wy-
boru wykonawców tych zadań nie mają zasto-
sowania przepisy o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania do ponoszenia kosztów 
w wyniku wyboru wykonawców poszcze-
gólnych zadań ujętych w zestawieniu  
rzeczowo-finansowym operacji z zachowa-
niem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na 
podstawie umowy zawartej z wybranym wy-
konawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego 
wykonawcę, dot. operacji w których pomoc, 
przyznawana jest w formie refundacji kosztów 
kwalifikowanych (nie dot. PREMII na rozpoczę-
cie działalności gosp.)

Wzory niezbędnych dokumentów dostępne 
są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR  
w dziale “Wzory dokumentów”.

Nie tylko PROWem LGD stoi

Wielofunduszowa formuła, wprowadzona  
w tej perspektywie unijnej w naszym wojewódz-
twie, pozwala na pewne interakcje zachodzące 
pomiędzy różnymi programami. 

W rzeczywistości LGD uwidacznia się to  
w sytuacji, kiedy podmioty ubiegające się o wspar-
cie w ramach dwóch priorytetów Europejskiego 
Funduszu Społecznego (VII Regionalny Rynek 
Pracy oraz IX Włączenie Społeczne) oraz jednego 
z priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (X Rewitalizacja oraz Infrastruk-
tura Społeczna i Zdrowotna), zwracają się do LGD  
z prośbą o wystawienie opinii o zgodności ich 
projektu ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kie-
rowanego przez Społeczność naszej LGD.  
Mechanizm ten, związany jest z tym, iż w woje-
wództwie śląskim, zostało wydzielonych 32 mln 

euro, na rzecz realizacji projektów na terenach 
wchodzących w skład obszarów wiejskich obję-
tych działaniem Lokalnych Grup Działania. Opinie 
wydawane przez LGD, w zależności od funduszu, 
konieczne są do przedłożenia na etapie składania 
wniosku o przyznanie pomocy do odpowiedniej 
instytucji lub też na etapie podpisania umowy  
z instytucją wdrażającą dany program. Do 
tej pory do naszej LGD o wydanie takowych  
opinii, zgłosiły się trzy podmioty, z czego jeden  
z nich  - Stowarzyszenie Hospicjum św. Ojca Pio  
w Pszczynie, w ostatnim czasie podpisało 
umowę o przyznanie pomocy w ramach poddzia-
łania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wspar-
cie działań wynikających z LSR obejmujących  
obszary wiejskie i rybackie. Kwota dofinanso-
wania przyznana przez Zarząd Województwa  

to: 673 844,05 zł. 
Zachęcamy do śledzenia informacji nt.  

naborów, także w ramach wskazanych wyżej 
funduszy!
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10.02.2017 r. – Biesiada dla członków 
Stowarzyszenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom człon-
ków Stowarzyszenia, w Karczmie Wiejskiej  
w Jankowicach odbyła się biesiada członków 
naszej Lokalnej Grupy Działania. Przy góral-
skiej muzyce, w iście sielskim klimacie Karczmy, 
spotkało się prawie 50-ciu członków naszej 
LGD. Wcześniej, chętni do udziału w kuligu, 
wzięli udział w jeździe konnym zaprzęgiem po 
jankowickich lasach. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim członkom LGD za udział w wydarze-
niu, mając nadzieję, że spełniło ono Państwa 
oczekiwania! 

Wydarzenia

20-22.03.2017 r. – Spotkania z zakresu 
przedsiębiorczości

W Pszczynie, Bieruniu i Orzeszu odbyły się 
spotkania dedykowane przedsiębiorcom i oso-
bom chcącym podjąć działalność gospodarczą 
przy wsparciu funduszy unijnych. Podczas spo-
tkań, zostały omówione główne zagadnienia  
związane z aplikowaniem o środki na rozwój 
przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020,  
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów  
biznesplanu – kluczowego załącznika do wniosku  
o przyznanie pomocy. W spotkaniach wzięło 
udział liczne grono zainteresowanych osób. Cykl 
ten był niejako kontynuacją spotkań informacyj-
nych odbywających się w każdej z 11 członkow-
skich gmin LGD „Ziemia Pszczyńska”.

6.04.2017 r. – V Powiatowe Targi Pracy 
i Aktywności Społecznej

Coroczne Targi Pracy przyciągają do hali  
Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji liczne 
grono uczestników, nie inaczej było w tym roku.

Po raz kolejny, także nasze Stowarzysze-
nie wzięło udział w Targach, stając się jednym  
z sześćdziesięciu dwóch tegorocznych wystaw-
ców. Obok stoisk lokalnych pracodawców, oferu-
jących zatrudnienie, swoje stoiska prezentowały 
także organizacje pozarządowe, oferujące 
m.in. udział w projektach unijnych związanych  
z rynkiem pracy. Osoby odwiedzające targi 
mogły także skorzystać z porad i konsul-
tacji przedstawicieli takich instytucji jak:  
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych, Placówka Straży 
Granicznej. 

Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 
sześć szkół ponadgimnazjalnych z powiatu  
pszczyńskiego. Oferta była dedykowana  
absolwentom szkół gimnazjalnych. Młodzież 
mogła także zapoznać się z szeroką gamą ofert 
pracy sezonowej, praktyk czy staży.   

20.04.2017 r. – III Forum Przedsiębior-
ców Powiatu Pszczyńskiego 

Na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pszczynie – organizatora Forum Przedsię-
biorców, kierownik biura LGD – Aleksandra 
Jeleń-Pyclik, przedstawiła prezentację nt. środ-
ków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, dedykowaną przedsiębior-
com. Podczas spotkania, zebrani mogli wysłu-
chać  prelegentów z takich instytucji jak: Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Górnoślą-
ski, Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Szeroka tematyka spotkania, krążąca  
jednak wokół zagadnień związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, pozwoliła na 
zapoznanie się uczestnikom spotkania z ofertą  
podmiotów, które realizują instrumenty wspar-
cia przedsiębiorców.

2-4.06.2017 r. - Targi Turystyki  
Weekendowej - Chorzów

Nasze Stowarzyszenie, po raz kolejny 
wzięło udział w Targach organizowanych co 
roku w Parku Śląskim. Na stoisku LGD, oprócz  
materiałów promujących nasz teren, swoje  
wyroby prezentowały lokalne rękodzielniczki. 

Targi z roku na rok cieszą się coraz więk-
szą popularnością. Wydarzenie to, jest przede 
wszystkim okazją do promocji i upowszechnia-
nia wiedzy na temat rozwoju turystyki miejskiej  
i wiejskiej oraz promocji tradycyjnych produktów 
lokalnych i regionalnych.

Przed nami...

Jesień w LGD zapowiada się ciekawie, otóż 
mamy Państwu do zaoferowania udział w kilku 
ciekawych inicjatywach…

Chętnych do wyjazdu studyjnego, na teren 
działania LGD Światowid (okolice Poznania), 
prosimy o śledzenie naszej strony we wrześniu, 
wtedy bowiem ruszy rekrutacja grupy, która po-

czątkiem października (1-2.10.2017 r.) uda się do 
Małachowa-Szembrowic (gmina Witkowo) aby 
zapoznać się z działaniami tej LGD w zakresie 
aspektów prawnych utworzenia i prowadze-
nia inkubatorów przetwórstwa rolno-spożyw-
czego oraz budowania rynków zbytu produktów 
lokalnych.

W październiku, młodzież szkół ponadgim-
nazjalnych, będzie miała okazję wziąć udział  
w drugiej edycji wydarzenia OKNO KARIERY. 

Dokładne terminy inicjatywy, zostaną  
dookreślone w późniejszym czasie, jak co roku, 
OKNO KARIERY będzie się zbiegać  z obcho-
dami Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, które 
w naszym powiecie za sprawą prężnie dzia-
łającej Powiatowej Synergii Rozwoju Zawo-
dowego, oferuje wiele ciekawych wydarzeń   
w tym czasie. Szczegóły nt. inicjatywy ukażą się  
w późniejszym czasie na naszej stronie 
internetowej.
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POLEKU slow life po naszymu - relacja z wydarzenia

W ostatni weekend czerwca na Ośrodku 
Sportów Wodnych w Łące odbył się Festiwal 
POLEKU slow life po naszymu. Projekt został 
zrealizowany  przez LGD „Ziemia Pszczyńska” 
jako operacja własna, finansowana ze środków 
PROW 2014-2020.

Wydarzenie rozpoczęło się śniadaniem na 
plaży, serwowanym przez kucharza Adriana  
Feliksa - uczestnika II edycji programu TOP CHEF.

Następnie  uczestnicy mogli przystąpić do 
udziału w różnych aktywnościach - na ośrodku 
dostępnych było bowiem wiele atrakcji i warsz-
tatów nie tylko dla najmłodszych uczestników. 
Dzieci i ich opiekunowie, mogli wykazać się arty-
stycznie na stoisku „Pójdymy z taszami” i  „Etno 
dizajn”. Na pierwszym z nich uczestnicy ozdabiali 
ekologiczne, festiwalowe torby, wybranym przez 
siebie motywem. 

Drugie stoisko, wymagało nieco większej 
precyzji, uczestnicy wykonywali bowiem gra-
fiki nawiązujące do motywów zaczerpniętych 
ze strojów ziemi pszczyńskiej. 

Amatorzy bardziej energetycznych atrakcji, 
mogli wziąć udział w animacjach prowadzonych 
przez Klub Działań Pozytywnych, działający przy 
Ośrodku Kultury w Suszcu. 

Uczestnicy festiwalu mogli również zajrzeć 
do Strefy doświadczeń, gdzie na dzieci czekało 
wiele zagadek i zadań do wykonania. 

Podczas festiwalu mali konstruktorzy nie omi-
nęli stoiska z robotyką LEGO. 

Z wielkim skupieniem budowali swoje roboty, 
którymi następnie sterowali za pomocą tabletu  
i wbudowanym w konstrukcje LEGO interaktyw-
nym elementom. 

Słodkie przysmaki, w postaci „bieruń-
skich całusków”, truskawek z ekologicznej 
uprawy oraz miodu od lokalnych pszczela-
rzy, można było również skosztować w trakcie  
festiwalu POLEKU.

Na stoisku Śląskiego Związku Pszczelarzy, 
dzieci mogły wziąć udział w warsztatach ekolo-
gicznych, czekały tam na nie miłe niespodzianki.

Kto bał się, że za sprawą słodkiej przekąski 
przybrał nieco na wadze, mógł od razu spalić 
kalorie, biorąc udział w zajęciach fitness, prowa-
dzonych na plaży ośrodka. Tuż obok, dostępne 
było również stoisko dietetyk, która doradzała  
w zakresie zbilansowanych i pożywnych 
posiłków.

Cały czas, uczestnicy festiwalu, składali  
w namiocie organizatora wypełnione kupony  
quizowe, których zwieńczeniem było nagrodze-
nie zwycięzców upominkami firmy Gryfnie.

Podczas wydarzenia dostępne było również 
stoisko fromażerii Kaiserhoff z Pszczyny, na któ-
rym degustowano sery pochodzące z różnych 
stron Polski i Europy, dostępny był także namiot 

z produktami Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.

Uczestnicy znaleźli zatem szereg atrakcji i sto-
isk zgodnie z maksymą „coś dla ducha, coś dla 
ciała”. O możliwość degustacji ryb z pobliskiego 
Jeziora Goczałkowickiego zadbał kucharz Marcin 
Czubak - finalista III edycji programu TOP CHEF.
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Na Ośrodku Sportów Wodnych w czasie  
festiwalu odbyło się także wydarzenie nie-
codzienne - pokaz mody - realizowany przez  
Aleksandrę Malczyk w ramach projektu SILESIA 
FOLK DESIGN. 

O projekcie tym pisaliśmy w ostatnim numerze 
naszego biuletynu. Śląskie jakle, prezentowane 
podczas pokazu przypadły do gustu uczestnikom 
festiwalu.

Festiwal zakończyły dwa koncerty - zespołu 
AVOCADO - finalisty programu X FACTOR oraz

BESIDES - zwycięzcy MUST BE THE MUSIC. 
Można powiedzieć, że oba koncerty były praw-
dziwą „ucztą dla ducha i ucha”.  

S e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y  w s z y s t k i m  
wystawcom oraz uczestnikom festiwalu.  
Wydarzenie to nie odbyłoby się także bez  
pomocy szeregu podmiotów i lokalnych instytu-
cji, które wspierały nas zapleczem technicznym 
i merytorycznym.

Smaki, zapachy i tradycje Ziemi Pszczyńskiej

Festiwal poprowadził Paweł Zięba – na 
co dzień głos słuchany w Radiu Piekary.  
Relację audiowizualną z tego wydarzenia 
mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie  
internetowej. 

Wszystkie zdjęcia prezentowane w tym  
artykule wykonała Krystyna Grzegorzek. 

Prezentujemy Państwu kolejną odsłonę,  
ciekawych działań, realizowanych przez naszych 
mieszkańców. Artykuł ten ma nawiązywać do 
projektu, jaki chcemy w najbliższym czasie 
podjąć na naszym terenie, z Państwa udziałem. 
Mamy nadzieję, że będzie to wspaniała okazja 
do utrwalania tego co wartościowe w naszej 
kulturze, a tradycje i zwyczaje do takich właśnie  
wartości należą.

Mimo, że do świąt jeszcze sporo czasu,  
prezentujemy tekst, przenoszący nas w „pierni-
kowy świat”, gdzie wyczuwa się korzenną woń 
tych smacznych ciasteczek... No właśnie czy  
pierniki powinniśmy utożsamiać tylko i wyłącz-
nie z czasem bożonarodzeniowych przygoto-
wań? Nadesłany przez Renatę i Józefę Waliczek 
tekst „Dom pachnący piernikiem…” zdaje się 
przemawiać za tym, że otóż niekoniecznie.  
Pięknie zdobione pierniki, mogą być wspaniałym  
prezentem na różne okazje. O tym, jak widzą 
to autorki niniejszego artykułu, przeczytają  
Państwo poniżej. Więcej o podejmowanych 
przez panie działaniach, znajdą Państwo na  pro-
filu facebook: smaki, zapachy i tradycje  Ziemi 
Pszczyńskiej.

Dom pachnący piernikiem…

Wszystkim pierniki kojarzą się ze świętami Bo-
żego Narodzenia, no może dla niektórych jeszcze 
z odpustowym sercem kiedy to chłopak wyznaje 
swoje uczucia dziewczynie kolorowo lukrowanym 
ciastkiem.

Grudniowy czas kiedy to w adwentowe 
dni dom wypełnia się zapachem cynamonu,  
goździków i jeszcze wielu innych korzennych 

przypraw, zaczyna się wielkie piernikowanie.
Ogrzany miód wymieszany z masłem i prze-

sianą mąką a wszystko to doprawione egzotycz-
nymi przyprawami – tak przygotowane ciasto 
piernikowe musi swoje przeleżeć w kamiennym 
naczyniu. Niektóre 6 tygodni a inne tylko kilka 
dni. Potem z czułością wyrabiane, wałkowane  
i wykrawane na przeróżne kształty. Jedne znajdą 
swoje miejsce w puszkach oczekując na święta 
inne zaś, te z dziurką, zawisną na bożonarodze-
niowym drzewku.

Wielka radość i gwar panuje też podczas  
samego lukrowania pierniczków w różne wzory  
i kolory. Zazwyczaj przy stole gromadzi się cała 
rodzina bawiąc się doskonale przy dekorowaniu 
ciastek. Tymi najładniejszymi obdarowujemy  
bliskich robiąc im miłą niespodziankę. Natomiast 
te mniej udane są zjadane ze smakiem nieraz 
jeszcze w trakcie lukrowania.

Wielka szkoda, że te zwyczaje są coraz rza-
dziej kultywowane a wypierane niestety przez 
zalewającą nas masową produkcję.

Każdy z nas z pewnością mile wspomina czas 
dzieciństwa i zapamiętane z tego okresu smaki  

i zapachy. To właśnie było inspiracją do powsta-
nia strony poświęconej smakom i zapachom 
Ziemi Pszczyńskiej.

Zaczęło się od przygody z piernikami. Potem 
dołączały kolejne zwyczaje i tradycje, pierniki 
jednak królują tam cały rok. Grudniowe gwiazdki, 
dzwonki i mikołaje oraz bombki na choinkę  
z piernika są też wieńce adwentowe i świeczniki 
umilające zimowe wieczory. 

Zaraz za nimi okolicznościowe serca lukrowane 
w koronki na rocznice ślubu, urodziny, komunie 
czy ważne wydarzenia albo podziękowania. 
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Smaki, zapachy i tradycje Ziemi Pszczyńskiej cd.
Na Wielkanoc jajka piernikowe w zające 

i kurczaki oraz zasiedziałe kwoki z pisklętami. 

Nie brakuje też motywów folkowych, gorset 
z piernika w lukrowane-wyszywane kwiaty czy 

Hanka – wersja limitowana – jako pszczynianka 
w stroju paradnym. 

Wszystko misternie zapakowane w pude-
łeczka i zawiązane kolorowymi wstążkami 
budzi uśmiech obdarowywanych.

Wszystkie zdjęcia ukazane w tym artykule 
pochodzą z archiwum: Smaki, zapachy i trady-
cje Ziemi Pszczyńskiej.

Renata i Józefa Waliczek

Czy wiesz że...?
Co roku w dniu 14 lutego w Bieruniu odbywa 

się wielkie święto, wszystko za sprawą kultu 
św. Walentego, który zrodził się wraz z po-
czątkiem istnienia drewnianego kościółka 
pw. św. Walentego, zwanego „Walencinkiem". 
To jeden z najważniejszych zabytków w mie-
ście, pochodzący z początku XVII wieku. 
W swoim wnętrzu kryje cenne obrazy z wize-
runkiem Świętego. Corocznie tysiące wiernych, 
po mszach świętych w dniu 14 lutego przecho-
dzą na kolanach wokół ołtarza. W tym dniu 

w mieście odbywa się szereg wydarzeń 
i koncertów, nie brakuje też odpustowych 
straganów. Podczas wydarzenia można rów-
nież zasmakować w lokalnym produkcie – „bie-
ruńskich całuskach” – to biszkoptowe ciastka 
w kształcie ust polane czerwonym lukrem. 
Ciasteczka cieszą się dużym zaintereso-
waniem, a ich wygląd sprawia, że wspa-
niale wpisując się w to święto. Kto był na 
organizowanym przez LGD festiwalu POLEKU 
w Łące, ten wie jak „całuski” smakują:)
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U W A G A !

Szanowny czytelniku, jeżeli jesteś 
zainteresowany/a podjęciem z nami 

współpracy i chcesz podzielić się 
z   mieszkańcami ciekawym 

tematem. Napisz do nas, a być 
może to Twój artykuł ukaże się 

w kolejnym biuletynie!
Serdeczne podziękowanie 

kierujemy do osób 
współtworzących niniejszy numer 

biuletynu: Renaty i Józefy Waliczek. 

Jesienią tego roku, ruszy cykl spot-
kań dedykowanych tematyce projektów 
grantowych. Projekty te, o wartości od 5 tyś zł 
do 50 tyś zł, dedykowane są w głównej mierze 
organizacjom pozarządowym. LGD zaplanowała 
realizację grantów o następujących tematach:

* rozwój potencjału podmiotów aktywizują-
cych i integrujących społeczność lokalną;
* wsparcie podmiotów działających na rzecz 
dziedzictwa lokalnego;
* wzmacnianie kapitału społecznego Ziemi 
Pszczyńskiej;

Projekty grantowe coraz bliżej...

* projekt grantowy dla podmiotów działają-
cych na rzecz wsparcia i promocji dziedzictwa 
lokalnego.

O tym, jakie warunki należy spełnić 
ubiegając się o grant, jak będzie wyglądać 
formularz wniosku i kryteria dostępu, 
dowiedzą się  P aństwo na spotkaniach, 
na które już teraz serdecznie zapraszamy! 
Szczegółowy harmonogram spotkań in-
formacyjnych, pojawi się na naszej stronie 
internetowej.

  

Informujemy, iż zwyciężczynią konkursu 
z ostatniego numeru biuletynu LGD 
została Pani Brygida Baron z Pielgrzymowic. 
Prawidłową odpowiedzią na zadane pyta-
nie o to, co przedstawiały zdjęcia w ostatnim 
biuletynie jest: Park im. ks. prof. Stanisława 
Pisarka przy Urzędzie Gminy w Pawłowicach. 
Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie 
gratulujemy!


