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fot. archiwum LGD zajęcia w ramach AZP

Szanowni Państwo,

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

Opracowanie własne LGD
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Podsumowanie dotychczasowych naborów wniosków

Akademia Ziemi Pszczyńskiej

3 października odbędzie się ostatnie,
z trzech zaplanowanych spotkań podsumowujących tegoroczny projekt Akademii
Ziemi Pszczyńskiej. Projekt ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
z obszarów wiejskich naszego terenu i służy szerokorozumianej edukacji w zakresie
różnorodnych zagadnień. Tematyka tegorocznych zajęć była odpowiedzią na sugestie ze strony rodziców oraz uczniów. Dobrane bloki tematyczne miały za zadanie

Stacje
Regeneracje
otwarte!

W związku z realizacją projektu
współpracy „Stacja Regeneracja” (StaR),
na naszym obszarze powstało 11 nowych
obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej. Projekt zakładał budowę „stacji”, w
skład których, w zależności od wyboru
danej gminy, powstały: stacja naprawy
rowerów oraz ławka solarna lub stacja
naprawy rowerów i zestaw gier plenerowych. Łącznie na obszarze trzech partnerskich LGD – „Ziemi Bielskiej”, „Żywieckie-

Założeniem „Święta Akademii” jest
wspólne z rodzicami, podsumowanie całego projektu oraz udział w dodatkowych
warsztatach. Spotkanie jest też okazją do
nagrodzenia naszych Adeptów za wytrwałą chęć zdobywania wiedzy, jaką wykazywali w trakcie całego projektu. Upominek
jaki został dla nich przygotowany nie jest
przypadkowy, jego grafika nawiązuje bowiem do tradycji regionalnych naszego
obszaru, stąd mamy nadzieję, że poza
wartością użytkową, będzie również przypominał naszym Adeptom o kulturowych
aspektach regionu, który zamieszkują.
Żywimy głęboką nadzieję, że wiedza
i doświadczenia zdobyte podczas zajęć
Akademii Ziemi Pszczyńskiej, będą dla
uczestników projektu przydatne i pobu-

go Raju” oraz naszego Stowarzyszenia,
powstały 34 takie punkty. Na naszym obszarze stacje znajdą Państwo:
• w Bieruniu – Ścierniach, nieopodal
Komendy Powiatowej Policji,
• w Bojszowach – Świerczyńcu, w sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej,
• w Goczałkowicach-Zdroju w pobliżu
dworca PKP w Uzdrowisku,
• w Kobiórze, na terenie obiektu Leśnik
Kobiór,
• w Kryrach, w pobliżu budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej,

fot. archiwum LGD zajęcia uważność
i koncentracja AZP

Już teraz zapraszamy do śledzenia informacji o przyszłorocznej edycji – mamy
nadzieję, że uda się ją zrealizować już bez
większych utrudnień, spowodowanych
epidemią. Przyszłoroczne zajęcia zaplanowaliśmy na pierwszy tydzień ferii zimowych (luty 2021 r.). Przygotowaliśmy
wiele ciekawych tematów i niespodzianek, mamy zatem nadzieję, że i kolejna
odsłona Akademii Ziemi Pszczyńskiej, cieszyć się będzie sporym zainteresowaniem
dzieci i ich rodziców!
fot. archiwum LGD zajęcia z przedsiębiorczości AZP

fot. archiwum LGD zajęcia z psychologii AZP

Rozpoczęte w lutym br. zajęcia, zmuszeni byliśmy zawiesić w połowie marca,
zajęcia wznowiliśmy w sierpniu. W każdej z trzech miejscowości zaplanowano także tzw. „Święto Akademii”, do tej
pory zostały przeprowadzone spotkania
w Ornontowicach – 12 września oraz
w Pszczynie – 26 września.

dzą dalszą ciekawość do zgłębiania poznanych dziedzin.

Pragniemy podziękować instytucjom,
dzięki którym tegoroczna edycja projektu mogła zostać zrealizowana. Dziękujemy dyrekcji i zespołowi Centrum Kultury
i Promocji – ARTeria w Ornontowicach,
dyrekcji i zespołowi Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach oraz dyrekcji
i pracownikom Liceum Ogólnokształcącemu im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.
fot. archiwum LGD warsztaty muzyczne w ramach Święta Akademii

nie tylko rozwijać dodatkowe zainteresowania uczestników projektu ale również
wypełniać braki zajęć, które nie zawsze
szkoła jest w stanie zapewnić w swojej
placówce. W tym roku nasi młodzi Adepci
uczestniczyli w zajęciach z przedsiębiorczości, psychologii, dietetyki, w spotkaniu z pszczelarzem, oraz zajęciach sportowych i dot. uważności i koncentracji.
Wszystkie panele prowadzone były przez
doświadczonych wykładowców i praktyków tematu, stąd zagadnienia te realizowano głównie w wymiarze praktycznym.
fot. archiwum LGD zajęcia z psychologii AZP

fot. archiwum LGD zajęcia z dietetyki AZP

fot. archiwum LGD zajęcia sport to zdrowie AZP

Projekt Akademia Ziemi Pszczyńskiej
został zainaugurowany w 2018 r., wówczas to w trzech miejscowościach naszego obszaru – Pszczynie, Bojszowach
i Ornontowicach odbyły się pilotażowe zajęcia pod szyldem Akademii. Tegoroczna
edycja, odbywała się również w ramach
4 grup uczestników, we wspomnianych
wyżej miejscowościach. Łącznie odbyły się 72 godziny zegarowe zajęć w w/w
dziedzinach. Do projektu zrekrutowano
59 dzieci, finalnie Akademię ukończyło 56
Adeptów z 13 różnych miejscowości.

• w Ornontowicach, w sąsiedztwie
Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego,
• w Orzeszu, nieopodal kompleksu Orlik,
• w Pawłowicach – Pniówku, obok
Miasteczka Ruchu Drogowego i placu
zabaw,
• w Łące – na terenie Ośrodka Sportów
Wodnych,
• w Woli na terenie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji,
• w Wyrach, nieopodal stawu Wicie i wiaty dla rowerzystów,

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów wyposażona w uchwyt rowerowy
oraz zestaw kilkunastu narzędzi na linkach
oraz pompkę rowerową. Dzięki sprzętom
rowerzyści mogą przeprowadzić proste
naprawy rowerów. Charakterystyczna,
pomarańczowa grafika sprawia, że stacja

Stacja Regeneracja”, w ramach której zwycięzcy otrzymali kaski rowerowe. Konkurs
miał służyć zachęceniu mieszkańców do
prowadzenia aktywnego trybu życia oraz
promocji ciekawych miejsc naszych partnerskich obszarów. Projekt StaR przewidywał również utworzenie interaktywnej
mapy, która już niebawem będzie przekazana do użytku mieszkańcom i turystom
odwiedzającym nasze tereny.

naprawy widoczna jest już z daleka.
Zestaw gier plenerowych składa się
ze stołu do gry w szachy, piłkarzyków oraz
stołu do gry w tenisa stołowego. Całość to
kolejna propozycja do spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu.
Ławka solarna oprócz tradycyjnej
funkcji wypoczynkowej, wyposażona jest
w panele fotowoltaiczne do pozyskiwania energii elektrycznej. Dzięki temu wieczorem jest podświetlana (zastosowano
oświetlenie LED). Jest również wyposażona w gniazda USB do ładowania telefonów komórkowych, a także 3 stojaki do
rowerów.
W ramach projektu, poza główną, inwestycyjną częścią, miały miejsce również
zadania aktywizujące mieszkańców – dwie
edycje konkursu fotograficznego „Foto

fot. archiwum LGD zestaw gier plenerowych w Pawłowicach

fot. archiwum LGD Stacja Regeneracja w Orzeszu

Sprzęty,
które
pozostawiamy
Państwu do dyspozycji to:

KGW Brzeźce
Stowarzszyenie Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju

Związek Górnośląski koło Suszec

Parafia Brzeźce

KGW Ćwiklice
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki
w Pielgrzymowicach

mięci parafii i sołectwa Brzeźce.
5. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
Karola Miarki w Pielgrzymowicach: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej – doposażenie
sali im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju: Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej - Unowocześnienie bazy wystawienniczej
Muzeum Regionalnego Goczałkowic-Zdroju.
7. Związek Górnośląski Koło Suszec: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej - zakup męskich strojów ludowych.
8. Związek Górnośląski Koło Suszec: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej - zakup mikroportów dla Teatru Amatorskiego.
9. Kółko Rolnicze w Porębie: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej - zakup strojów ludowych dla KGW w Porębie.
10. Kółko Rolnicze Brzeźce: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej. Doposażenie KGW
w Brzeźcach w zastawę stołową.
11. Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej - wzrost atrakcyjności
zabytkowego Sanktuarium św. Walentego
w Bieruniu poprzez konserwację i renowację
ruchomali - rzeźba św. Jana Nepomucena.
12. Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej - wzrost atrakcyjności
zabytkowego Sanktuarium św. Walentego
w Bieruniu poprzez konserwację i renowację
ruchomali - rzeźba św. Jana Kantego.
13. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Piasku: Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej - Zakup strojów dla chóru Klema w Piasku
służących kultywowaniu tradycji lokalnych.
14. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Piasku: Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej - Zakup doposażenia dla chóru KLEMA
z parafii NSPJ w Piasku.
15. Kółko Rolnicze w Studzienicach: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej - zakup strojów
regionalnych dla KGW w Studzienicach.
16. Kółko Rolnicze w Studzienicach: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej – zakup wyposażenia kuchni dla KGW Studzienice.
Kobiórskie Stowarzyszenie
Smolarnia

Oprócz głównej osi projektów, które realizowane są w ramach naszej strategii, a dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz infrastruktury ogólnodostępnej i niekomercyjnej,
za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia
realizowane są również przedsięwzięcia popularyzujące kulturę i zwyczaje naszego obszaru
oraz aktywizację mieszkańców.
W obecnym roku, nasza Lokalna Grupa Działania zakończyła realizację projektu
grantowego pt.: Dziedzictwo lokalne Ziemi
Pszczyńskiej. Projekt realizowany był w ramach Przedsięwzięcia nr P 11 Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej, zasoby materialne,
infrastruktura. Kwota jaką LGD przekazało organizacjom na wsparcie lokalnych inicjatyw to
160 189,00 zł.
Celem przedmiotowego projektu było doposażenie podmiotów działających na rzecz
dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Ziemia
Pszczyńska”. W ramach projektu grantowego
zrealizowano 16 zadań inwestycyjnych. Każde
zadanie odpowiadało jednej inwestycji i było
realizowane przez wybranego grantobiorcę.
W ramach zadań zakupiono regionalne stroje
ludowe, wyposażenia kuchni dla Kół Gospodyń Wiejskich, doposażenia izb pamięci i muzeum, renowację rzeźb, zakup mikroportów
na potrzeby lokalnych teatrów, czy doposażono chór. W ramach części zadań zostały zorganizowane również wydarzenia kulturalne,
związane z dziedzictwem lokalnym i jego promocją. Realizacja projektu była odpowiedzią
na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców
- wszystkie planowane w ramach operacji zadania, dedykowane były mieszkańcom obszaru objętego LSR Stowarzyszenia LGD „Ziemia
Pszczyńska”.
Zadania zrealizowane w ramach projektu
przez poszczególnych grantobiorców:
1. Kobiórskie Stowarzyszenie „Smolarnia”:
Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej. Zakup mikroportów i skrzynki transportowej dla
Kobiórskiego Stowarzyszenia „Smolarnia”.
2. Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Pszczyńskiej: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej - zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia
Pszczelarzy Ziemi Pszczyńskiej.
3. Kółko Rolnicze w Ćwiklicach: Dziedzictwo
lokalne Ziemi Pszczyńskiej – szykownie i maszkietnie w Ćwiklicach.
4. Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej
Szkaplerznej w Brzeźcach: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej. Doposażenie Izby Pa-

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi
Pszczyńskiej

Organizacje pozarządowe na obszarze działają aktywnie!

Parafia Piasek
Związek Górnośląski koło Suszec
KGW Studzienice
KGW Poręba
Parafia św. Bartłomieja w Bieruniu

Współpraca się opłaca!
Czyli kolejny projekt
współpracy przed nami.
Po owocnej realizacji w ostatnim czasie dwóch projektów współpracy – projektu „Bee Friends”, za sprawą którego do
tej pory na naszym terenie funkcjonują
z powodzeniem miodomaty (automaty do
sprzedaży miodu) oraz projektu „Stacja Regeneracja”, o którym wcześniej wspomnieliśmy na łamach biuletynu, postanowiliśmy
pozyskać dodatkowe środki na realizację
kolejnego projektu. Planujemy podjęcie
współpracy z dotychczasowym partnerem
- LGD „Ziemia Bielska”, celem realizacji kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Zakłada się, iż w ramach projektu powstanie kino plenerowe oraz sensoryczny plac
zabaw. Mamy nadzieję, że już niebawem
będziemy mogli przekazać Państwu więcej
szczegółów na temat tej inwestycji.

W obecnym roku kolejne organizacje
i osoby fizyczne otrzymają wsparcie na realizację swoich pomysłów. Niedawno podpisaliśmy
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach kolejną, trzecią już umowę o przyznanie pomocy
na realizację projektu grantowego, którego tytuł brzmi.: Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego. Umowa opiewa na kwotę 168 361,00
zł. Projekt polega na organizacji różnych form
wydarzeń (imprezy, warsztaty, prelekcje), których celem będzie zacieśnianie więzi społecznych, nawiązywanie dialogu obywatelskiego
i partnerstw lokalnych.
Potencjał obszaru, przede wszystkim ludzi tu mieszkających i działających, od samego
początku kształtował ten projekt, pokazując
wielkie zaangażowanie społeczności lokalnej
na etapie jego tworzenia, a jak pokazują założenia projektu, także na etapie jego realizacji.
Projekt obejmuje 14 zadań nieinwestycyjnych.
Grantobiorcy rozpoczęli realizację swoich zadań, mamy nadzieję, że wszystkie granty,
pomimo sytuacji epidemicznej uda się zrealizować, zapowiada się bowiem szereg ciekawych wydarzeń i inicjatyw, skierowanych do
naszych mieszkańców. Prosimy zatem śledzić
informacje pojawiające się w terenie! Zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach!
Zadania planowane do realizacji w ramach
projektu przez poszczególnych grantobiorców:
1. Michał Pudełko: Kuźnia kapitału ludzkiego
i społecznego. Muzyka łączy pokolenia.
2. Powiat Pszczyński: Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego - podnoszenie kompetencji
społeczności lokalnej w zakresie promocji lokalnych produktów Ziemi Pszczyńskiej.
3. Kółko Rolnicze Jankowice: Kuźnia kapitału
ludzkiego i społecznego – Piękna jesienią.
4. Kółko Rolnicze Brzeźce: Kuźnia kapitału

ludzkiego i społecznego. Działania wzmacniające kapitał społeczny w sołectwie Brzeźce.
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu: Kuźnia
kapitału ludzkiego i społecznego: przenieść się
w czasie – tradycyjne wykopki.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Studzienicach:
OSP jako straż dla środowiska lokalnego i naturalnego. Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego.
7. Stowarzyszenie „Aniołąki”: Kuźnia kapitału
ludzkiego i społecznego - integracja społeczna
i rozwój mieszkańców Łąki w ramach realizacji
projektu muzycznego Aniołąki.
8. Kółko Rolnicze w Ćwiklicach: Kuźnia kapitału
ludzkiego i społecznego - spotkajmy się na św.
Marcina aby wspólnie popracować, porozmawiać, pośpiewać i posmakować ćwiklickiej gęsiny.
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach:
Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego – Aktywni w działaniu.
10. Ludowy Klub Sportowy Znicz Jankowice Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego:
Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci
i młodzieży z obszaru wiejskiego LSR.
11. Gmina Pszczyna: Kuźnia kapitału ludzkiego
i społecznego. Spotkanie integracyjne członków zespołów regionalnych i organizacji pozarządowych sołectw gminy Pszczyna.
12. Dagmara Ziebura: Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego. „Z wami i dla Was. Współpraca międzypokoleniowa”.
13. Polski Związek Niewidomych Okręg
Śląski: Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego - Dzień dobry Rudołtowice!
14. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi
Wisła-Wielka: Dziś zaczęło się wczoraj, a skończy jutro - Gminna kuźnia kapitału ludzkiego
i społecznego prezentuje stroje pszczyńskie.

Najbliższe nabory wniosków
W związku z możliwością jaką przedstawiło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
związaną z przeliczeniem budżetów Lokalnych Grup Działania w oparciu o zwiększony przelicznik kursu euro, nasze LGD będzie
dysponować dodatkową kwotą niespełna
2 mln zł., co umożliwi nam ogłoszenie jeszcze w tym roku kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy. Planowane są
nabory w ramach dwóch przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie nr 4 – Infrastruktura
aktywnego wypoczynku – turystyka, rekreacja. Przedsięwzięcie to dotyczy obiektów
ogólnodostępnych i niekomercyjnych.
Przedsięwzięcie nr 5 – Oferta aktywnego wypoczynku – działalności gospodarcze – rozwijanie działalności gospodarczej.
W ramach tego przedsięwzięcia LGD pla-

nuje uruchomienie naboru dla podmiotów
rozwijających działalność gospodarczą.
Przyjmowanie wniosków w ramach
przedmiotowych naborów zaplanowano
na styczeń/luty 2021 r.
Początkiem przyszłego roku zaplanowano również przyjmowanie wniosków
o powierzenie grantu. Tematyka tego
ostatniego już konkursu grantowego dotyczy przedsięwzięcia nr 12 – Dziedzictwo
lokalne Ziemi Pszczyńskiej – niematerialne. Zachęcamy, szczególnie organizacje pozarządowe do składania wniosków
w ramach planowanego naboru. Całkowity
budżet konkursu opiewać będzie na kwotę
200 000,00 zł.
W razie zainteresowania konkursami,
zachęcamy do kontaktu z biurem LGD.

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

