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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!

Tak oto rok 2018 zmierza ku końcowi!
Natura powoli roztacza wokół nas 

świąteczną aurę, w sklepach na do-
bre rozwija się prezentowa gorączka. 
W domach rusza coroczne sprzątanie, 
powoli wyciągamy świąteczne ozdoby, 
gdzieniegdzie nucimy już świąteczne 
kolędy…

Zanim jednak na dobre oddadzą się 
Państwo magii tegorocznych świąt, za-
praszamy do zapoznania się z biuletynem 
podsumowującym drugie półrocze 2018 
roku.

Najważniejszym dla nas wydarzeniem, 
jakie miało miejsce w drugiej połowie 
2018 roku był Jubileusz 10-lecia naszego 
stowarzyszenia, który odbył się 22 wrze-
śnia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. 
We wrześniu ogłosiliśmy także kolejne 
nabory wniosków o powierzenie grantu, 
które odbyły się na przełomie września 
i października. W październiku LGD „Zie-
mia Pszczyńska” ponownie przyłączyło 
się do organizacji obchodów Ogólno-
polskiego Tygodnia Kariery, w tym roku 
odbył się pod hasłem „Bądź architektem 
swojego szczęścia”. Tak jak w latach po-
przednich, w ramach tego przedsięwzię-

Nabór wniosków o powierzenie grantu w drugiej połowie 2018 roku

Na przełomie września i października 
przeprowadziliśmy nabór wniosków o po-
wierzenie grantu nr 13/2018 na Przedsię-
wzięcie nr 11 DZIEDZICTWO LOKALNE 
ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ - ZASOBY MA-
TERIALNE, INFRASTRUKTURA. Nabór 
trwał od 25 września do 9 października 
2018 roku. 

Nabór dedykowany był podmiotom 
(za wyjątkiem prowadzących działalność 
gospodarczą), które w swej działalności 

przyczyniają się do promocji i ochrony 
lokalnych tradycji i zwyczajów oraz do 
zachowania dziedzictwa lokalnego ob-
szaru objętego LSR (gminy: Pawłowice, 
Suszec, Pszczyna - bez miasta Pszczyna, 
Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, 
Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, 
Bieruń). Celem projektu było m.in. dopo-
sażenie grantobiorców w sprzęty, które 
umożliwią im dalsze działania propagu-
jące lokalne dziedzictwo. Ostatecznie do 
Biura naszego stowarzyszenia wpłynęło 
17 wniosków o powierzenie grantu.

W dniu 19 listopada odbyło się po-
siedzenie Rady LGD, podczas którego 
wnioski zostały ocenione - wszystkie 
złożone wnioski zostały wybrane do 
dofi nansowania. 

Zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny 

grantów oraz rozliczania, monitoringu 
i kontroli grantobiorców” w dalszej ko-
lejności LGD składa do Zarządu Woje-
wództwa wniosek o przyznanie pomocy 
na Projekt Grantowy. Po zweryfi kowaniu 
poprawności przeprowadzonego naboru 
i wyboru Grantobiorców oraz stwier-
dzeniu racjonalności i kwalifi kowalności 
przyznanych grantów, podpisana zo-
staje umowa o przyznaniu pomocy na 
Projekt Grantowy pomiędzy LGD i Za-
rządem Województwa. Następnie LGD 
zawiera umowy o powierzenie grantu 
z Grantobiorcami. Mamy zatem nadzieję, 
iż niebawem będziemy Państwa informo-
wać o kolejnych podpisanych umowach 
z naszymi grantobiorcami. Realizację pro-
jektu planujemy od września do grudnia 
2019 r.

cia zorganizowaliśmy nasze wydarzenie 
o nazwie Okno Kariery, które nawiązując 
do hasła przewodniego całej inicjatywy 
zostało zatytułowane „Curriculum Vitae 
– pierwszy krok do wymarzonej pracy”. 
W ramach wydarzenia uczniowie szkół 
średnich dowiedzieli się jak napisać sku-
teczne CV i list motywacyjny oraz jak do-
brze wypaść na rozmowie kwalifi kacyjnej.

Co jeszcze przed nami? Już za chwilę 
rozpocznie się projekt „Bee Friends – 
Przyjaciele Pszczół” (więcej na stronie 2), 

organizowany w ramach międzynaro-
dowej współpracy z Chorwacją, a już 
w grudniu ogłosimy nowe nabory na 
podejmowanie i rozwijanie działalności!

Korzystając z okazji pragniemy Pań-
stwu życzyć przeradosnych i szczę-
śliwych Świąt Bożego Narodzenia, 
spokojnego wypoczynku, wspania-
łych prezentów oraz szampańskiego 
i wspaniałego Sylwestra! Niech ten na-
stępny rok będzie lepszy niż wszystkie 
poprzednie!
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Jubileusz 10-lecia LGD „Ziemia Pszczyńska”

Rok 2018 był dla nas szczególny – we wrześniu 
obchodziliśmy 10 lat działalności Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. 
Z tej okazji w dniu 22 września odbyła się uro-
czysta gala w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, 
na którą zaproszeni zostali wszyscy członkowie, 
przyjaciele stowarzyszenia oraz przedstawiciele 
instytucji współpracujących z naszą LGD. Gości 
powitała oraz podsumowała krótko dziesięć lat 
działalności Prezes Zarządu LGD, Pani Renata 
Dyrda. Następne wyświetlony został kilkuminu-
towy film podsumowujący dziesięcioletnią dzia-
łalność naszego stowarzyszenia, po czym Pani 
Prezes wraz z Wiceprezesem, Panem Pawłem 
Repetą, wręczyła pamiątkowe medale przedsta-
wicielom gmin z obszaru działania naszej LGD. 
Na koniec gali, w ramach uświetnienia uroczy-
stości, odbył się wspaniały koncert Grzegorza 
Turnaua i Jacka Królika. Obchody zwieńczył uro-
czysty bankiet w Stajniach Książęcych.

Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się  
z krótką historią naszej działalności:

Pomysł utworzenia partnerstwa w formie Lo-
kalnej Grupy Działania zrodził się wśród przed-
stawicieli lokalnych władz samorządowych gmin 
Pawłowice i Suszec na początku roku 2008. Po 
przeprowadzeniu wstępnych rozmów i konsulta-
cji w zakresie możliwego kształtu terytorialnego 
LGD, ostatecznie zdecydowano o podjęciu próby 
zainteresowania tematem wszystkich gmin 
Powiatu Pszczyńskiego i objęciu podejściem  
LEADER całego jego obszaru. Koordynacją ca-

łego przedsięwzięcia zajęli się jego inicjatorzy,  
a więc gminy Pawłowice i Suszec.

Spotkanie założycielskie odbyło się 13 sierpnia 
2008 r., formalnie zaś Stowarzyszenie zostało 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze sądowym 
w październiku tego samego roku.

Poprzednia perspektywa finansowa na lata 
2007-2013 pozwoliła LGD osiągnąć bardzo wiele:

• W tym czasie beneficjenci PROW podpisali 
111 umów o przyznanie pomocy na ponad 8 mln 
zł.,

• Zrealizowaliśmy dwa projekty współpracy, 
w tym projekt inwestycyjnych, dzięki któremu 
powstało na obszarze LGD 6 nowych siłowni 
zewnętrznych,

• Podjęto szereg działań aktywizujących 
 i integrujących mieszkańców – odbyło się 5 wy-
jazdów studyjnych na obszar działania innych 
LGD, przeprowadzaliśmy szkolenia i działania 
informacyjne,

• Podejmowaliśmy współpracę z różnymi 
podmiotami w zakresie wydarzeń kulturalnych  
i sportowych, inicjowaliśmy warsztaty i kon-
kursy dla dzieci i młodzieży, w tym debatę oks-
fordzką z udziałem  eurodeputowanego, prof. 
Jana Olbrychta,

• Wydawaliśmy publikacje o tematyce pro-
mującej obszar, kulinarnej, a także mapy tury-

Wydarzenia

styczne i broszury informacyjne.
Także obecny okres programowania jest obfity 

w działania jakie podejmujemy i to czym już teraz 
możemy się pochwalić.

W tym okresie nasz obszar działania uległ 
znacznemu zwiększeniu, członkami LGD zostało 
bowiem dodatkowych 5 gmin, tym samym Sto-
warzyszenie zaczęło działalność poza powia-
tem pszczyńskim, podejmując działania także 
w dwóch sąsiednich powiatach – mikołowskim 
i bieruńsko-lędzińskim. Budżet LGD w tym roz-
daniu to ponad 17 mln. zł.

W zakresie wdrażania projektów, do tej pory 
podpisano już ponad 50 umów, na kwotę powy-
żej 8 mln zł, jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniem 
kolejnych naborów, część wniosków jest także 
w trakcie oceny Urzędu Marszałkowskiego, 
mamy zatem nadzieję, że ich finał będzie rów-
nie pomyślny.

W dalszym ciągu staramy się aktywizować 
naszych mieszkańców, organizując różnego ro-
dzaju wydarzenia, dedykowane zarówno mło-
dzieży, jak i całym rodzinom. Tradycją już stała 
się organizacja festiwalu POLEKU slow life po 
naszymu, który zainaugurowaliśmy w roku 2017, 
w tym roku organizując równie pomyślną drugą 
edycję festiwalu, planujemy także kolejne edy-
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cje, które mamy nadzieję na stałe wpiszą się już  
w harmonogram wydarzeń odbywających się na 
tym obszarze.

Nie ograniczamy się jedynie do projektów 
realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, sięgamy także po środki w ramach 
innych programów i funduszy, w tym Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich czy Funduszu Mikropro-
jektów za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 
Projekty te dopełniają działania podejmowane 
przez nas w głównych nurcie, jakim jest Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Trójsektorowość stowarzyszenia, pozwala 
wypracowywać współpracę na wielu różnych 
poziomach. Obecnie strukturę LGD tworzy 117 
członków, są to podmioty zarówno publiczne, 
społeczne, jak i gospodarcze. Jest to ogromny 
społeczny kapitał, dzięki któremu LGD może 
realizować swoje działania.

Mamy nadzieję, że nasza działalność jest wi-
doczna w lokalnym środowisku i będziemy starać 
się, aby środki pozyskane za pośrednictwem LGD 
jak najpełniej odpowiadały na potrzeby naszych 
mieszkańców.

Projekt „Bee Friends – przyjaciele pszczół”

W ostatnich dekadach nastąpił w Europie 
drastyczny spadek liczebności pszczół i innych 
owadów zapylających. Wg. szacunków Polskiego 
Związku Pszczelarzy w ostatnich latach w Polsce 
wymarło ok. 20% rodzin pszczelich. Zjawisko to 
dotyczy również innych owadów zapylających 
m.in. trzmieli i pszczół samotnych. Wśród przy-
czyn tego stanu rzeczy wymienia się: zanik sie-
dlisk roślin kwiatowych, nadmierne stosowanie 
pestycydów, mechanizacja prac polowych, likwi-
dacja zróżnicowanego krajobrazu. Tymczasem 
pszczoły i inne owady zapylające zapylają 90% 
roślin i odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, 
produkcji żywności i zachowaniu bioróżnorodno-
ści. Najwyższym bogactwem gatunkowym owa-
dów cechuje się zróżnicowane środowisko wsi.

Wśród mieszkańców LGD „Ziemia Pszczyńska” 
oraz LGD „Żywiecki Raj”, zrodziła się potrzeba 
realizacji projektów, związanych z tematyką eko-
logii, w tym pszczelarstwa. Zarówno teren Ziemi 
Pszczyńskiej, jak również obszar działania LGD 
„Żywiecki Raj”, to od pokoleń obszary, na któ-
rych działalność ta była realizowana i w dalszym 
ciągu jest kontynuowana. 

Wszystko to pokazuje, że tematyka pszczelar-
stwa jest dalej żywa na tych obszarach, a zwięk-
szanie świadomości mieszkańców w zakresie 
bioróżnorodności i ekologii, wymaga ustawicz-
nie podejmowanych działań, celem szerokiego 
oddziaływania na społeczność lokalną oraz jej 
otoczenie.

Do uczestnictwa w projekcie zaprosiliśmy 
dwie Lokalne Grupy Działalnia z Chorwacji (LAG 
Moslavina oraz LAG 5). Rocznie w Chorwacji pro-
dukuje się około 6 tysięcy ton miodu, pochodzą-
cych z pół miliona pasiek. To jedna z najprężniej 
rozwijających się gałęzi rolnictwa. Chorwaci aż 
1/3 produkcji eksportują do innych krajów Unii 
Europejskiej, a produkowany w Chorwacji miód 
szałwiowy zdobywa nagrody w międzynarodo-
wych konkursach. Chorwacja dla pszczelarzy 
może być wzorem do naśladowania i krajem 
dobrych praktyk.

W ramach projektu zaplanowano podjęcie na-
stępujących działań:

• 2 wyjazdy studyjne na tereny naszych 
partnerów w Chorwacji wraz z przeprowadze-
niem konferencji oraz warsztatów. Wyjazdy 
będą okazją do promocji rodzimego pszczelar-
stwa wraz z lokalnymi produktami, a także wy-
miany doświadczeń technologicznych i dobrych 
praktyk mających korzystny wpływ na usługi  
w rolnictwie,

• wizyta partnerów z Chorwacji, aby poznać 
metody pozyskiwania miodu przez naszych 
pszczelarzy, uzyskają praktyczne informacje na 
temat dodatkowych sposobów wykorzystania 
pszczelich produktów (świece z wosku) oraz będą 
mieli okazję uczestniczyć w Jarmarku Świątecz-
nym, jednocześnie poznając obszar partnerów,

• zakup miodomatów czyli specjalnie za-
projektowanych na potrzeby realizacji projektu 
maszyn, w których znajdować się będą krajowe 
i chorwackie miody. Dostęp do nich będą mieli 
zarówno mieszkańcy jak i turyści odwiedzający 
nasze tereny.
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ich wymarzonej pracy, a pracodawcom zapewnia 
dotarcie do najlepszych pracowników. Owocem 
tej współpracy było zapewnienie uczestnikom 
wykwalifi kowanych prelegentów podczas wy-
kładu w ramach pierwszego dnia wydarzenia 
oraz odpowiednich przedstawicieli komisji kwa-
lifi kacyjnej podczas konkursu.

Wydarzenie Okno Kariery 2018 „Curriculum 
Vitae - pierwszy krok do wymarzonej 
pracy” zostało podzielone na dwie części. 
W poniedziałek, 15 października odbyła 
się pierwsza część wydarzenia - wykład 
poprowadzony przez przedstawicielki fi rmy 
Randstad Polska Sp. z o.o. – Panią Katarzynę 

Wydarzenia
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Okno Kariery 2018 – „Curriculum Vitae – 
pierwszy krok do wymarzonej pracy”

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” od 
trzech lat aktywnie bierze udział w Ogólnopol-
skim Tygodniu Kariery – wydarzeniu łączącym 
wiele instytucji państwowych, samorządowych, 
podmiotów prywatnych i innych we wspólnym 
celu – aktywizacji młodzieży do poszukiwania 
własnej ścieżki kariery. W tym roku Ogólnopol-
ski Tydzień Kariery przypadał na dni od 15 do 19 
października. W ramach OTK Stowarzyszenie 
LGD „Ziemia Pszczyńska organizuje wydarzenie 
o nazwie Okno Kariery. Każdego roku tematyka 
wydarzenia związana jest z hasłem przewodnim 
OTK na daną edycję – w tym roku brzmiało ono 
„Bądź architektem swojego szczęścia”. Opierając 
się na nim oraz pozostając wierni idei całej inicja-
tywy, tegoroczne Okno Kariery otrzymało nazwę 

„Curriculum Vitae – pierwszy krok do wymarzo-
nej pracy”. Celem wydarzenia było nie tylko przy-
bliżenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
tematyki związanej ze stworzeniem dobrego 
i skutecznego CV, napisaniem listu motywacyj-
nego i tym, jak dobrze wypaść na rozmowie kwa-
lifi kacyjnej, ale także pozwolenie im spróbować 
własnych sił w stworzeniu, w ramach konkursu, 
własnego CV i listu motywacyjnego oraz zapre-
zentowaniu się przed komisją kwalifi kacyjną pod-
czas symulacji rozmowy kwalifi kacyjnej. 

Dzięki pomocy dr hab. Tomasza Ingrama, wie-
lokrotnie wspierającego nas w organizacji Okna 
Kariery, partnerem wydarzenia została fi rma 
rekrutacyjna Randstad Polska Sp. z o.o., która 
jako agencja pracy i doradztwa personalnego 
codziennie wspiera setki osób w poszukiwaniu 
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Czajkowicz oraz Panią Jagodę Bańczyk. 
W ramach wykładu uczniowie czterech 
zgłoszonych szkół zapoznali się ze sposobami 
sporządzania efektywnego CV, a także 
dowiedzieli się kiedy i jak sporządzać list 
motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy 
kwalifi kacyjnej oraz jak skutecznie wypaść przed 
komisją kwalifi kacyjną.

Podczas wykładu uczestnicy obejrzeli dwa 
krótkie, tematyczne fi lmy, dotyczące ogłoszeń 
o pracę i rozmowy kwalifi kacyjnej. Poza tym 
panie prowadzące wykład dały do wykonania 
uczestnikom spotkania kilka zadań związanych 

z oceną cech własnych i innych osób. Uczestnicy 
zostali także zaopatrzeni w materiały edukacyjne 
i gadżety fi rmy Randstad. Pod koniec wykładu 
omówione zostały zasady konkursu stanowią-
cego drugą część wydarzenia oraz sposób nad-
syłania prac konkursowych. Udzielono także 
odpowiedzi na wszelkie pytania publiczności.

Po wykładzie rozpoczęła się druga część wy-
darzenia, czyli, w pierwszym etapie, konkurs 
na najlepsze CV i list motywacyjny, a w drugim 
symulacja rozmowy kwalifi kacyjnej. Zadaniem 
uczestników było stworzenie CV i listu motywa-
cyjnego na jedno z 9 udostępnionych przez fi rmę 
Randstad stanowisk – od samodzielnej księgowej 
po magazyniera. Uczestnicy musieli zastanowić 
się nad swoją przyszłością – co musieliby zrobić 
odnośnie swojej edukacji, aby kiedyś naprawdę 
ubiegać się o takie, a nie inne stanowisko, jakie 
studia, kursy, szkolenia ukończyć. Prace były 

nadsyłane poprzez system rekrutacyjny fi rmy 
Randstad – ostatecznie nadesłano ich 16. 

Zgodnie z regulaminem, do drugiego etapu, 
czyli rozmowy kwalifi kacyjnej, przeszło 9 uczest-
ników, których CV i list motywacyjny były zda-
niem komisji najlepsze. O wynikach wszyscy 
uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

II etap konkursu odbył się w piątek 19 paź-
dziernika na Sali Sesyjnej Starostwa Powiato-
wego w Pszczynie. Rozmowy kwalifi kacyjne 
odbywały się w sali obrad przed trzyosobową 
komisją, składającą się ze specjalistów ds. re-
krutacji w fi rmie Randstad Polska Sp. z o.o. oraz 
Pana Pawła Repety, Wiceprezesa Zarządu na-
szego stowarzyszenia. Każda rozmowa trwała 
ok. 30 min. i była transmitowana na żywo na 
ekranie na Sali Sesyjnej, gdzie ciągle zmieniająca 
się widownia mogła oglądać zmagania swoich 
koleżanek i kolegów, a także zobaczyć wyzwania 
związane z rozmową kwalifi kacyjną. Zwyciężyć 
mogło 3 uczestników, natomiast reszta otrzy-
mała wyróżnienia. Ostatecznie Nagrody Główne 
w konkursie Okno Kariery 2018 „Curriculum Vitae 
- pierwszy krok do wymarzonej pracy” otrzymali: 
Kinga Kania z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 
im. Karola Miarki w Pszczynie, Robert Wiencek 
z III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie 
oraz Arkadiusz Urdzoń z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Pszczynie. Wszyscy pozostali uczest-
nicy otrzymali wyróżnienia.
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Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 
ul. 3-ego Maja 11, 43-200 Pszczyna, tel./fax. 32 210 02 12, www.lgdziemiapszczynska.pl4

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku 
powierzenia grantów w naborze 3/2018, jest or-
ganizowanych wiele wydarzeń na obszarze dzia-
łania LGD „Ziemia Pszczyńska”. Sporo działań 
jeszcze przed nami, nie mniej jednak informu-
jemy o projektach, które zostały zrealizowane 
do czasu wydania tego numeru biuletynu.

Wydarzenia zrealizowane w ramach pro-
jektu grantowego pt. „Społeczność siłą roz-
woju - integracja społeczna”.

Piknik Pszczelarski (Stowarzyszenie 
Pszczelarzy Ziemi Pszczyńskiej)

Wydarzenie zostało zorganizowane we 
wrześniu 2018 roku na terenie Muzeum 
Regionalnego „Kamojówka” w Suszcu. W trakcie 
trwania pikniku odbył się wykład prof. dr. hab. 
Artura Stojko pt. „Apiterapia dziś i nadzieje 
na przyszłość”. W ramach projektu odbyły 
się także warsztaty edukacyjne w zakresie 

dziedzictwa kulturowego, tradycji i ekologii, 
zwiedzanie zbiorów muzealnych i konkursy: 
testy wiedzy pszczelarskiej, „najśmieszniejsza 
anegdota/dowcip”, „najdowcipniejsze scenki 
o tematyce pszczelarskiej”. Całe wydarzenie 
zostało zwieńczone zabawą taneczną.  
W trakcie trwania pikniku uczestnicy byli także 
zapraszani do degustacji miodów oraz wyrobów 
przygotowanych na bazie produktów pszczelich.

XV Jubileuszowy Wieczór Regionalny  
w Studzienicach (Joanna Pławecka) 

W listopadzie 2018 r. w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Studzienicach odbył się wie-
czór regionalny wchodzący w cykl wieczorów 
regionalnych, realizowanych od 2004 roku pod 
hasłem „Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie chleb 
smakuje najbardziej”. Wydarzenie dedykowane 
było mieszkańcom ziemi pszczyńskiej. Najmłodsi 
mogli poszerzyć swą wiedzę dotyczącą tradycji,  
osoby dorosłe, związane od lat z ziemią pszczyń-
ską, wróciły pamięcią do dawnych czasów. Nowi 
mieszkańcy rozpoczęli swoją przygodę z historią 
i tradycjami pszczyńskiej ziemi.

Celem wydarzenia było zintegrowanie wszyst-
kich grup społecznych, które kultywują tradycje 
oraz pamiętają historię swojej małej Ojczyzny.

Realizacja projektów grantowych
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Szkolenie i zawody sportowo-pożarnicze 
(Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach)

W ramach zadania pt. „Społeczność siłą 
rozwoju - integracja społeczna mieszkańców 
sołectwa Jankowice” odbył się cykl szkoleń 
podnoszących wiedzę z zakresu pożarnictwa. 
Przeprowadzono także zawody sportowo-po-
żarnicze, podczas których uczestnicy mieli za 
zadanie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas 
szkoleń. Na zakończenie podsumowano projekt 
i wręczono nagrody oraz dyplomy. W ramach 
zadania zakupiono również opaski odblaskowe 
i kamizelki, które rozdano mieszkańcom. Całe 
wydarzenie zostało zwieńczone spotkaniem in-
tegracyjnym, uświetnionym występem zespołu 
muzycznego.

Każdy ma swoją drogę do wolności 
(Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej 
„Porąbek” w Bieruniu) 

11 listopada 2018 r. zorganizowano obchody 
100-lecia odzyskania niepodległości. Celem wy-
darzenia była integracja mieszkańców Bierunia 
oraz uczczenie tak istotnych dla Polski wydarzeń 
historycznych. W obchodach wzięli udział harce-
rze, a także przedstawiciele stowarzyszeń, pocz-
tów sztandarowych oraz zespołów ludowych. 
Podczas obchodów wystąpiły dzieci z zespołu 
„Ziemia Bieruńska” oraz orkiestra dęta. Wyda-
rzenie uświetnił występ szczudlarzy w strojach 
ludowych. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa „Razem 
tworzymy historię naszego miasta”.
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Przed nami...

Kolejne nabory przed nami!

Już w grudniu 2018 r. planujemy ogłoszenie  
jednego z ostatnich w obowiązującym Progra-
mie Rozwoju Obszarów Wiejskich konkursów 
dotyczących dofinansowania na podejmowa-
nie i rozwój działalności gospodarczej w ramach 
następujących przedsięwzięć ujętych w naszej 
Strategii Rozwoju Lokalnego:

• P1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZ-
CZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE 
RÓŻNE 

• P2. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZ-
CZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE 
- PRODUKTY/ USŁUGI LOKALNE

• P5. OFERTA AKTYWNEGO WYPO-
CZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

• P8. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY - 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE

Ogłoszone będą też konkursy w ramach 
przedsięwzięć: P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA 
PSZCZYŃSKA - RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁ-
PRACY, MARKA LOKALNA (dot. nawiązywania 
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami) oraz 
P10. LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENER-
GIA, DOBRY KLIMAT (dot. działań proekolo-
gicznych). Więcej informacji znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej!

Marka Lokalna - „ Akademia Ziemi 
Pszczyńskiej”

„Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać  
w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, 
druga to skrzydła”*

Już w styczniu 2019 roku rusza nowe wydarze-
nie w ramach marki lokalnej o nazwie „Akademia 
Ziemi Pszczyńskiej”. Wydarzenie jest skierowane 
do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i będzie skła-
dać się z zajęć oraz warsztatów edukacyjnych 
poprzedzonych wykładem inauguracyjnym. 
W ramach Akademii przewidziane są zajęcia  
z zakresu: 

Piernikarstwa - malowanie i zdobienie pier-
ników lukrem, metodą koronkową. Warsztat 
zostanie poprzedzony omówieniem zagadnień 
związanych z kultywowaniem miejscowych tra-
dycji i zwyczajów, historią piernikowania i wła-
ściwości tego produktu; 

Nauk chemiczno-fizycznych, gdzie prze-
prowadzane będą eksperymenty, pokazy 
chemiczne, projekcje, a dzieci, wspólnie z pro-
wadzącymi, przygotują i zrealizują projekty 
doświadczalne; 

Ekologii, pt. „Odpady - nasz wróg czy przyja-
ciel?”, podczas których dzieci dowiedzą się jakie 
odpady najczęściej wytwarzane są w naszych do-
mach, co się z nimi dzieje, gdzie i dlaczego aku-
rat tam trafiają, na ile są dla nas niebezpieczne,  
a także jak mądrze zagospodarowane odpady 
mogą generować duże pieniądze.

Limit zgłoszeń na wydarzenie wynosi 60 
dzieci   (limit nie dotyczy opiekunów/rodziców). 
Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie 
internetowej!

*W. Hodding Carter


