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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!

Kolejny rok funkcjonowania naszego 
Stowarzyszenia mamy już za sobą, 
nieubłaganie zbliża się także zakończe-
nie kolejnej perspektywy fi nansowej 
Unii Europejskiej - 2014-2020. Co za 
tym idzie, nadchodzi czas podsumowań 
i rozmaitych rozliczeń... 

W tym numerze biuletynu przygo-
towaliśmy kilka wywiadów z naszymi 
benefi cjentami. Jest to bowiem do-
bra okazja, aby to benefi cjenci, za 
sprawą realizowanych przez siebie 
projektów, podsumowali niejako ten 
okres programowania. Dodatkowo, 
przedstawiamy podsumowanie na-
szych ostatnich naborów wniosków 
o przyznanie pomocy. W tym biule-
tynie znajdą Państwo również tra-
dycyjnie informacje o planowanych 
w najbliższym czasie działaniach LGD. 
Początkiem roku ruszy ponownie Aka-
demia Ziemi Pszczyńskiej. W ramach 
Akademii, odbędą się zajęcia dla dzieci 
w wieku 9-12 lat, a także inicjatywy to-

Środki w ramach uzyskanego przez LGD „bonusu” - rozdysponowane...

19 listopada br. zakończył się nabór 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
8 różnych  konkursów. Nabory dot. dzia-
łań zarówno w zakresie otwarcia działal-
ności gospodarczej, jak również rozwoju 
działalności już istniejących. Dodatkowo 
jeden z naborów dot. współpracy pod-
miotów gospodarczych w zakresie sieci 
aktywnego wypoczynku. Środki jakie 
LGD uruchomiła w tym naborze, pocho-
dziły m.in. z bonusu, otrzymanego przez 
LGD w połowie czerwca br. Uzyskano 
wówczas dodatkowe środki w wysokości 
1 580 000,00 zł, co pozwoliło uruchomić 
kolejne nabory wniosków o przyznanie 
pomocy w zakresie rozwoju przedsię-
biorczości na obszarach wiejskich. Łącz-
nie, w ostatnim listopadowym naborze, 
do biura LGD wpłynęły 43 wnioski, na 
kwotę 3 935 774,16 zł. Po etapie oceny 
wniosków na poziomie LGD, wybrane do 
dofi nansowania wnioski, zostaną skie-
rowane do Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach, celem ich dalszej wery-
fi kacji. Formalnie był to ostatni nabór 
wniosków o przyznanie pomocy, dot. 

działań związanych z rozwojem przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich. 
W nowym roku, okaże się, czy LGD uda się 
pozyskać raz jeszcze dodatkowe środki, 
a także przesunąć niewykorzystane w ra-

warzyszące dla rodziców i opiekunów 
naszych adeptów. Warto wspomnieć 
także o nadchodzącym naborze wnio-
sków w ramach projektu grantowego. 
W tym działaniu, osoby fi zyczne, orga-
nizacje pozarządowe czy inne podmioty 
działające na naszym obszarze, mogą 
pozyskać środki na dofi nansowanie 

swoich inicjatyw lokalnych. W biu-
letynie zawarliśmy także informacje 
o wydarzeniach, które odbyły się  
w ostatnim czasie na obszarze na-
szego działania. Nasi benefi cjenci, 
mieli bowiem okazję wystąpić w au-
dycji telewizyjnej „Wieś odNowa”.  
Zachęcamy do lektury!
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mach ostatniego naboru środki w ramach 
przedsięwzięcia nr 8. Wówczas urucho-
mione zostaną kolejne nabory wniosków. 
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OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Łukasz Zuber, lekarz weterynarii, właściciel 
powstałej w 2017 roku Przychodni Weteryna-
ryjnej „Ostoja” w Pawłowicach. 

1. Skorzystał Pan ze środków na otwarcie dzia-
łalności gospodarczej, otwierając przychodnię 
weterynaryjną w gminie Pawłowice. W tej chwili 
jest Pan już po zakończeniu realizacji operacji  
i w okresie tzw. „trwałości projektu”. Czy z per-
spektywy czasu, decyzję o aplikowaniu o środki  
w ramach PROW 2014-2020, uważa Pan za 
słuszną? 

Tak uważam, że była to słuszna decyzja nie 
żałuję jej i drugi raz postąpiłbym tak samo.

2. Czy środki uzyskane z dotacji były dużym 
wsparciem na początku Pana drogi w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej?

Otrzymane środki były dla nas dużym wspar-
ciem. Dzięki nim mogliśmy zakupić wysokiej  
jakości sprzęt do badania krwi oraz aparat usg, 
co umożliwia nam szybką diagnozę chorób. Za-
kupiony sprzęt sprawia, że jesteśmy bardziej 
konkurencyjni na rynku.

PROW 2014-2020 „Okiem Beneficjentów”

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DG &JG Sp. z o.o. to firma działająca 
od 2013 roku, której właścicielką jest  
Elżbieta Grüner. Podstawową działalno-
ścią spółki jest opieka dzienna nad dziećmi.  
W ramach podmiotu działają Placówki Mon-
tessori: Przedszkole Little Giants-Mali Giganci  
w Pszczynie; Żłobek Little Giants-Mali Giganci 
w Pszczynie; Żłobek Little Giants-Mali Giganci  
w Porębie; Żłobek Little Giants-Mali Giganci  
w Jastrzębiu-Zdroju; Przedszkole Little Giant-
s-Mali Giganci w Jastrzębiu-Zdroju.

1. W ramach LGD pozyskała Pani środki na 
uruchomienie żłobka dla dzieci w miejscowości  
Poręba. Jak, z punktu widzenia właścicielki 
firmy świadczącej usługi opiekuńcze, ocenia 
Pani podaż tego typu miejsc w naszym regionie/
powiecie?

Jak wiemy dostępność  żłobków w Polsce jest 
zróżnicowana. Niestety najniższa jest na te-
renach wiejskich. Z tego co wiem w wielu gmi-
nach, ale nawet patrząc szerzej – na obszarach 
niektórych powiatów, nie ma  żłobków w ogóle. 
Uważam więc, że jest jednak zapotrzebowanie 
na tego typu placówki. 

2. Rozwój firmy w ramach PROW 2014-2020 
wiąże się z tworzeniem miejsc pracy na obsza-
rach wiejskich. Czy biorąc pod uwagę zmiany 
na rynku pracy, jakie obserwujemy w ostatnim 
czasie w naszym kraju, miała Pani trudności  
w procesie zatrudnienia kadry pracowniczej?

Niestety tak. Na ten moment szukam wykwa-
lifikowanych pracowników w innej miejscowości  
i jest to poważne wyzwanie.

3. Czy Pani doświadczenia związane z realizacją 
projektu dofinansowanego z PROW 2014-2020, 
zachęcają Panią do powtórnego aplikowania  
o te środki, np. w przyszłej perspektywie fi-
nansowanej, czy raczej proces ten zniechę-
cił Panią do sięgania po wsparcie z funduszy 
europejskich?

Nie, proces ten nie zniechęcił mnie do po-
wtórnego aplikowania o środki z funduszy 
europejskich, jednak sytuacja na rynku pracy 
zniechęca mnie do aplikowania. Według mnie 
istnieje zbyt duże ryzyko nieosiągnięcia wskaź-
ników w założeniach projektów unijnych, wła-
śnie ze względu na sytuację na rynku pracy.

4. Opieka nad dziećmi to odpowiedzialne za-
danie, wybór odpowiedniego miejsca dla swo-
jej pociechy, to również nie lada wyzwanie dla 
rodziców i opiekunów naszych milusińskich. Na 
co w głównej mierze zwracają uwagę rodzice 
przy wyborze żłobka czy przedszkola dla swojej 
pociechy? Ma Pani jakieś obserwacje w tym za-
kresie, którymi może się z nami podzielić?
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3. Czy zanim rozpoczął Pan proces aplikowania  
o te środki, rozpoznawał Pan różne inne możli-
wości uzyskania wsparcia? Jeśli tak, jak na tym tle 
rysowało się wsparcie w ramach premii na otwar-
cie działalności gospodarczej PROW 2014-2020?

Nie poznawałem innych możliwości wsparcia.

4. Pytanie poza kwestiami dot. dofinansowa-
nia, co Pana najbardziej satysfakcjonuje w Pana 
pracy? Czy prowadzenie własnej przychodni 
weterynaryjnej, pozwala na realizację planów  
i założeń, które przyświecały Panu przy wybo-
rze kierunku studiów czy może „realia rynkowe” 
nieco utrudniają te działania?

Właściwa diagnoza i zakończone sukce-
sem leczenie są najbardziej satysfakcjonujące  
w mojej pracy. Lubię obserwować jak moje 
wysiłki przekładają się na dobry stan zdrowia 
i wysoką produktywność pacjentów, którymi się 
opiekuję. Prowadzenie własnej działalności jest 
bardzo wymagające ale jednocześnie pozwala 
na pracę na własnych warunkach.
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Met-Szyk J. Sekta D. Grygierczyk Spółka 
Jawna to zakład produkcyjny działający  
w Goczałkowicach-Zdroju już od 1994 roku. 
Pierwszymi produktami przedsiębiorstwa 
były kosze rowerowe, których produkcja jest 
nadal kontynuowana i udoskonalana. Dziś 
firma posiada profesjonalny park maszynowy 
i rosnącą liczbę wykwalifikowanych pracowni-
ków, a swoją działalność poszerzyła o produk-
cję szeroko pojętych wyrobów ze stali, takich 
jak koszyki, arkusze siatek zgrzewanych oraz 
elementy wyposażenia sklepów.

1. Państwa firma działa w branży produkcyjnej.  
W jakim stopniu dofinansowanie z PROW 2014-
2020 przyczyniło się do rozwoju Państwa firmy?

Możliwość skorzystania z programu PROW 
przyniosła bardzo widoczne korzyści dla funk-
cjonowania firmy. Zmiany są widoczne zarówno 
ze strony pracowników, jak i kontrahentów. 
Pracuje się wygodniej a przede wszystkim 
zamówienia są realizowane szybciej i z jesz-
cze większą precyzją. Wiele procesów zostało 
zautomatyzowanych, co wpłynęło na jakość 
produktów.

Dużym przedsięwzięciem była rozbudowa 
placu z przestrzenią do manewrowania dla 
samochodów ciężarowych. Całkowita po-
wierzchnia pokryta kostką brukową prze-
znaczona na drogi transportowe oraz plac 
manewrowy wynosi ponad 780 m2. Opera-
cje rozładunku lub załadunku zajmują mniej 
czasu, który jest na wagę złota dla małych  
i średnich przedsiębiorstw pracujących w sys-
temie jednozmianowym. Pracę usprawnia 
nowy wózek widłowy o napędzie LPG wzbo-
gacony o dodatkowe elementy wyposażenia 
wspomagającego.

2.Czy zakładane w biznesplanie rezultaty, cho-
ciażby w odniesieniu do usprawnienia proce-
sów produkcyjnych w Państwa firmie, udało się 
osiągnąć?

O ile jest jeszcze za wcześnie na statystykę  
i rzetelne podsumowania liczbowe, o tyle kom-
fort wykonywanych operacji na nowoczesnym 
sprzęcie przekłada się na wyższą jakość pro-
duktów oraz warunków pracy. Coroczne po-
równywanie wskaźników produkcji wyrobów 
sezonowych pod konkretne zamówienia jest  
z pewnością trudniejszym zadaniem niż 
porównanie produkcji seryjnej całorocz-
nej. Ustalenie progresu wymaga punktu 
odniesienia, jednak trudno o dwa takie 
same sezony, kiedy warunkują je między in-
nymi warunki pogodowe (kosze rowerowe)  

Oczywiście.  Rodzic w szczególności zwraca 
uwagę czy jest zapewnione bezpieczeństwo  
w danej placówce: stan techniczny bu-
dynku, wyposażenie, ogrodzenie itp. Kwe-
stie personelu również odgrywają bardzo 
ważną rolę: czy kadra jest wykwalifiko-
wana, kompetentna, czy ma dobre podejście 
do dzieci etc. Następne ważne punkty to: 
posiłki - zapewnienie dzieciom wartościowych, 
smacznych posiłków, no i oczywiście higiena. 
Czy placówka jest zadbana, zawsze czysta.
Praca z dzieckiem to również ważny aspekt. 
Jakie zajęcia są prowadzone w placówce, czy 
są stosowane metody polisensoryczne umożli-
wiające naukę wielozmysłowego doświadcza-
nia świata.
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lub sytuacja na rynku konsumenckim (ele-
menty wyposażenia sklepów). Nie mniej  
z roku na rok odczuwalny jest rozwój firmy, 
który ma przełożenie na zadowolenie pra-
cowników i pozyskiwanie nowych kontrahen-
tów. Z pewnością dofinansowanie z PROW  
w dużej mierze przyczyniło się do rosnącej po-
zycji firmy Met-Szyk na rynku ogólnopolskim.

PROW 2014-2020 „Okiem Beneficjentów” cd.
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cyfikę inwestycji, przedsiębiorca przez cały 
proces przetargu musi przejść sam, pamiętając  
o spełnieniu wszystkich warunków wynikających  
z rozporządzenia. Jest to proces żmudny, który 
należy opracować z niezwykłą starannością, 
ponieważ konsekwencją popełnienia błędu jest 
procentowe obcięcie kwoty dofinansowania 
wypłacanej po zakończeniu projektu. Uważam,  
że dla przedsiębiorcy, który ma na głowie pro-
wadzenie działalności gospodarczej jest to bar-
dzo duże obciążenie dodatkową skomplikowaną 
dokumentacją.

4. Jakie rady mieli by Państwo dla  przyszłych, 
potencjalnych Wnioskodawców? Czy jest coś, 
na co w sposób szczególny warto zwrócić 
uwagę podczas ubiegania się o środki z Unii 
Europejskiej?

Jest kilka kwestii, których trzeba być świa-
dom podczas pisania wniosku o dofinansowanie.  
Z pewnością najważniejsze z nich to założenia 
bazowe, takie jak przewidywana wielkość pro-
dukcji, rozwój firmy i jej pozycja na rynku. Etap 
pisania biznesplanu jest kluczowy, gdyż jest 
podstawą do wypełnienia wniosku o dofinan-
sowanie. Z propozycji rozwoju, które przedsię-
biorca umieści w początkowych dokumentach, 
będzie rozliczany po zakończeniu inwestycji. 
Trzeba wybiegać w przód zachowując zdrowy 
rozsądek w sprawach dotyczących zarówno bie-
żącego finansowania projektu, przychodów oraz 
utrzymania miejsc pracy. Rzetelny projekt miarą 
rzetelnej firmy. Mówi się, że ostatni rok był cza-

sem pracownika na rynku pracy. W nawiąza-
niu do rozliczania z podjętego dofinansowania  
w wniosku o płatność końcową należy wykazać, 
że dotychczasowe miejsca pracy zostały co naj-
mniej utrzymane a zadeklarowane utworzone. 
Oznacza to, że nie można pozwolić sobie na 
redukcję etatów. Czas trwania projektu deter-
minuje umowa, jednak można przyjąć średnio 
5 lat. Z pewnością każdy zdaje sobie sprawę 
jak wielkie zmiany na rynku pracy mogą zajść 
takim przedziale czasu i z jakimi dodatkowymi 
kosztami musi zmierzyć się osoba deklarująca 
utrzymanie lub zwiększenie produkcji oraz 
miejsc pracy.

Większość dofinansowań zakłada wkład 
własny przedsiębiorcy w inwestycje, które 
uwzględnia projekt, a następnie zwrot kosz-
tów po jego zakończeniu i weryfikacji. Ozna-
cza to, że wszystkie inwestycje oraz dodatkowe 
związane z nimi opłaty muszą zostać pokryte 
przez beneficjenta. Istnieje możliwość finanso-
wania transakcji z - przykładowo - pozyskanego  
kredytu. W przypadku firmy Met-Szyk wniosek 
o dofinansowanie pisany był w maju 2017 roku  
a umowa o dofinansowanie została podpisana  
w listopadzie 2017 i trwała do sierpnia 2019 
roku. W chwili obecnej (listopad 2019) wniosek 
o płatność końcową jest rozpatrywany i trudno 
powiedzieć kiedy rozpoczęte procedury wery-
fikacyjne znajdą swój finał – ufamy, że finał 
będzie pomyślny dla Beneficjenta.

Od 2010 roku do chwili obecnej (stan na 
wrzesień 2019 r.), ze środków LGD podpisano w 
ramach wszystkich działań łącznie 181 umów  
o przyznanie pomocy, na kwotę ponad 17 mln 
zł.

Każdy Laureat został zaprezentowany po-
przez film promocyjny, wyświetlony podczas 
gali, film dot. LGD mogą Państwo obejrzeć na 
naszej stronie internetowej. Od ośmiu lat Rada 
Powiatu Pszczyńskiego przyznaje również me-
dale „Za zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego”.  
W tym roku przyznała medal braciom Dawidowi 
i Szymonowi Godźkom z Suszca, których pasją 
są ewolucje akrobatyczne na rowerach. 

Celem konkursu jest promocja przedsiębior-
czości oraz popularyzacja gospodarczych osią-
gnięć najlepszych przedsiębiorców w Powiecie 
Pszczyńskim. Nagrodzeni otrzymują statuetkę 
„Laur Przedsiębiorczości”, której autorem jest
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29 listopada br. przedstawiciel Zarządu 
LGD „Ziemia Pszczyńska” - Andrzej Nelec, 
wziął udział w uroczystej gali, podczas któ-
rej wręczono nagrody laureatom konkursu XI 
Międzynarodowych Targów Agrotravel & Ac-
tive Life. Nasze Stowarzyszenie do konkursu 
zgłosiło urządzenie  vendingowe  - Miodomat 
-  w którym można dokonać zakupu lokalnych 
miodów. Zgłoszenie LGD zajęło 3. miejsce za 
najlepszy produkt turystyczny w kategorii tu-
rystyki prozdrowotnej.

3. Biorąc pod uwagę cały proces aplikowania  
o środki oraz samą realizację projektu, który 
z etapów był dla Państwa najtrudniejszy  
i dlaczego?

Zdecydowanie najtrudniejszym momentem 
było przeprowadzenie pierwszego publicznego 
zapytania ofertowego. Mnóstwo pytań, wiele 
niepewności i brak sprecyzowanych odpowie-
dzi. Owszem, obsługa platformy ARiMR’u oraz 
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego chętnie 
udzielają pomocy, za co serdecznie chciałbym 
dziś podziękować, jednak ze względu na spe-

Miło nam jest Państwa poinformować, że  
w ostatnim czasie nasze Stowarzyszenie otrzy-
mało dwa wyróżnienia, są to: Laur Specjalny, 
podczas 11. Gali  Złotych Laurów, przyznawa-
nych przez Powiat Pszczyński oraz III miejsce  
w konkursie XI Międzynarodowych Targów 
Agrotravel & Active Life w Kielcach.

Gala Złotych Laurów odbyła się 27 września 
br. w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Podczas 
tego wydarzenia najlepsi przedsiębiorcy powiatu 
pszczyńskiego otrzymali Laury Przedsiębiorczo-
ści. Statuetki trafiły do:
• firmy „Krystmar” Przetwórstwo Owoców, 

Warzyw i Pieczarek Krystyny Sieradzak  
z Rudziczki (nagroda w kategorii„Produkcja”). 

• Zakładu Wędliniarskiego MIR-MAX Pen-
kala z Pielgrzymowic (nagroda w kategorii 
„Handel”).

•  firmy Tomasz Sobocik Fryzjerstwo z Pawło-
wic (nagroda w kategorii „Usługi”).

Nasze Stowarzyszenie otrzymało Laur Spe-
cjalny, za pośredni wkład w rozwój przedsię-
biorczości oraz wsparcie, jakie Stowarzyszenie 
udziela przedsiębiorcom. 

LGD „Ziemia Pszczyńska” laureatem nagród 
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goczałkowicki plastyk, Stanisław Hochuł. Lau-
reatami konkursu są przedsiębiorcy, dla któ-
rych celem są nie tylko sukcesy biznesowe, ale 
również działania mające na celu wspieranie  
i rozwój lokalnych społeczności oraz promocja 
powiatu w kraju i za granicą. W dotychczaso-
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wych edycjach uhonorowanych zostało 40 firm
mających swoją siedzibę w powiecie 
pszczyńskim.
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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

Wydarzenia

Gmina Bieruń, ścieżka rowerowa, fot. archiwum TVP 3

Klaudia Szostak - gmina Ornontowice, Ośrodek Terapii Indywidualnej, fot. archiwum TVP 3

Przed nami...

Nagrania TVP Katowice na obszarze LGD

Jednostka Regionalna KSOW w województwie 
śląskim w ramach Planu operacyjnego KSOW 
na lata 2014-2020, podjęła współpracę z TVP 
Katowice przy realizacji cyklu audycji telewi-
zyjnych - „Wieś odNowa”. W połowie listopada 
br. TVP dokonywała nagrań do programu na 
naszym terenie. Zasadniczym celem audycji jest 
rozpowszechnienie wiedzy na temat Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
jego rezultatach, zrealizowanych projektach 
oraz o wpływie funduszy EFRROW na rozwój 
obszarów wiejskich na terenie Województwa 
Śląskiego.  W nagraniach wzięli udział typo-
wani przez Urząd Marszałkowski beneficjenci 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Kamera telewizji odwiedziła: panią 
Justynę Dulembę z gminy Suszec, panią Klaudię 
Szostak z gminy Ornontowice, Gminę Ornon-
towice, Gminę Bieruń oraz Gminę Pszczyna. 
Zachęcamy do obejrzenia audycji, którą znajdą 
Państwo na stronie: https://katowice.tvp.
pl/44119341/wies-odnowa .

W nowym roku na terenie LGD „Ziemia Psz-
czyńska” ruszą  po raz kolejny zajęcia w ramach 
Akademii Ziemi Pszczyńskiej. Pilotaż projektu 
odbył się początkiem 2019 roku i cieszył się  
sporym zainteresowaniem uczestników. Obecnie 
planuje się realizację zajęć dla 60 dzieci – miesz-
kańców naszego terenu, w wieku 9-12 lat w za-
kresie następujących obszarów tematycznych:

- psychologia,

- przedsiębiorczość,

- zajęcia prozdrowotne,

Bezpłatne zajęcia odbędą się w Pszczynie, 
Bojszowach i Ornontowicach. Szczegółowy 
harmonogram zajęć, zostanie udostępniony 
w najbliższym czasie, niemniej jednak już teraz 
zachęcamy do śledzenia informacji o rekrutacji 
do tego projektu. Wkrótce pojawi się także filmik 
promujący Akademię, mamy nadzieję, że przy-
padnie do gustu, głównie naszym przyszłym, 
młodym Adeptom!:) 

Gmina Ornontowice, siłownia zewnętrzna i bulodrom, fot. archiwum TVP 3

Justyna Dulemba - gmina Suszec, produkcja rękodzieła, fot. archiwum TVP 3

Akademia Ziemi 
Pszczyńskiej

Czy wiesz że …?

W 1884 roku, spółka Kolej Górnośląska oddała 
do eksploatacji trasę z Orzesza do Żor. W odle-
głości około 500 metrów od stacji Orzesze, trasa 
ta krzyżowała się z wybudowaną w 1865 roku 
przez Towarzystwo Kolei Wilhelma, linią łączącą 
Orzesze Jaśkowice z kopalnią węgla „Gotmintus“ 
(obecnie Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław 
Śmiały). Wyjątkowość tego skrzyżowania to-
rów, polegała na kącie przecięcia się tras, był to 
bowiem kąt 90 stopni. Skrzyżowanie przestało 
działać w 2000 r., a w roku 2010 zostało roze-
brane. Dla upamiętnienia tego dość rzadko spo-
tykanego układu torów, Urząd Miejski w Orzeszu 
odtworzył fragment historycznego torowiska. 
Projekt, za pośrednictwem LGD „Ziemia Psz-
czyńska” został współfinansowany ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Układ torów można podziwiać  
w pobliżu budynku urzędu i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Orzeszu. Poza torowiskiem, swoje 
miejsce znalazło tam także kilkanaście kamieni 
granicznych. Są to kamienie kopalniane, którymi 
oznaczane były dawne wyrobiska górnicze. Do 
tej pory znajdowały się one w okolicznych lasach.  

Nagrania w Skansenie - Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej , fot. archiwum LGD

Projekt grantowy

Końcem grudnia br. planujemy ogłoszenie 
kolejnego naboru wniosków o powierzenie 
grantu. Tym razem projekt grantowy będzie 
realizowany w ramach Przedsięwzięcia nr 9 KUŹ-
NIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO,  
a realizowane w nim zadania będą dotyczyły 
wzmacniania kapitału społecznego.

Projekt zakłada rozwój mechanizmów współ-
pracy i dialogu wśród mieszkańców obszaru, po-
przez wsparcie realizacji różnych form wydarzeń 
(imprezy, warsztaty, prelekcje), których celem 
będzie zacieśnianie więzi społecznych, dialogu 
obywatelskiego i partnerstw lokalnych.

Projekt dedykowany jest podmiotom (za 
wyjątkiem prowadzących działalność gospo-
darczą), mieszkańcom, organizacjom pozarzą-
dowym, działającym na obszarze objętym LSR 
tj. gmin: Pawłowice, Suszec, Pszczyna (bez mia-
sta Pszczyna), Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-
-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, 
Bieruń. Budżet projektu grantowego wynie-
sie 200 000,00 zł. Przewidywana wysokość   
1 grantu to od 5 000,00 zł do 14 000,00 zł.

Odtworzone skrzyżowanie torów kolejowych w Orzeszu, fot. archiwum Radio Express

Kamienie kopalniane w Orzeszu, fot. archiwum Radio Express


