
Szanowni Państwo,
wkraczając powoli w trzeci kwartał 

roku, zachęcamy Państwa do lektury na-
szego biuletynu informacyjnego. Prezentu-
jemy w nim dotychczasowe działania LGD, 
które miały miejsce w pierwszym półroczu 
bieżącego roku. A działo się niemało… 

Początkiem roku przeprowadzili-
śmy kolejne nabory wniosków, w tym na 
rekordowe kwoty w zakresie otwarcia  
i rozwoju działalności – łącznie budżet obu 
konkursów opiewał na niespełna 5 mln zł, 
z czego zainteresowanie tym zakresem  
i tak znacznie przekroczyło wysokość do-
stępnych środków.

Rozpoczęliśmy również działania 
związane z przygotowaniem Strategii LGD 
na lata 2021-2027, które zapoczątkowało 
zorganizowane we współpracy z Regionalną 
Izbą Gospodarczą oraz Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Pszczynie, Forum Przedsię-
biorców Ziemi Pszczyńskiej. 

Początek wakacji przyniósł tradycyjnie 
już kolejną odsłonę naszych zajęć w ramach 
Akademii Ziemi Pszczyńskiej. 

W ostatnim czasie na naszym tere-
nie zrealizowano także 10 działań w ra-
mach projektu grantowego Dziedzictwo 
Lokalne Ziemi Pszczyńskiej – niematerial-
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ne, dzięki czemu nasz obszar zyskał wie-
le wartościowych pozycji książkowych  
i muzycznych. W biuletynie kontynuujemy 
także cykl edukacji prawnej, realizowany na 
podstawie publikacji Anny Marii Wesołow-
skiej. Zachęcamy zatem do lektury.

Końcem stycznia zakończony zo-
stał nabór wniosków w ramach Przedsię-
wzięcia nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA  
PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZE - RÓŻNE - podejmowanie działal-
ności gospodarczej. W ramach przedmioto-
wego naboru do biura LGD wpłynęło łącznie 
39 wniosków. Do dofinansowania zostały 
wybrane 34 operacje, w ramach których 
na dzień przekazania wniosków do Zarządu 
Województwa, 9 wniosków nie mieściło się 
w limicie środków. Po raz pierwszy w nabo-

rze na otwarcie działalności gospodarczej, 
wnioskodawcy mogli się ubiegać o kwotę  
70 tys zł (do tej pory wysokość premii wyno-
siła 50 tys zł.).

Końcem pierwszego kwartału za-
kończyły się 3 kolejne nabory wniosków 
o przyznanie pomocy. Główny nabór dot. 
rozwijania działalności gospodarczej.  
W ramach tego naboru do biura LGD wpły-
nęły 33 wnioski (z czego jeden został wy-
cofany). Kwota dofinansowania o jaką łącz-
nie ubiegali się wnioskodawcy to niespełna  

7 mln zł! W ramach tego naboru można 
było uzyskać dofinansowanie w wysoko-
ści 300 tys zł. W limicie przedmiotowego 
naboru, na dzień przekazania wniosków 
do Urzędu Marszałkowskiego mieściło się  
15 wniosków. 

Dodatkowo, w tym czasie LGD prowa-
dziło jeszcze nabory w zakresie infrastruk-
tury aktywnego wypoczynku - wpłynął 
1 wniosek oraz nabór dot. kuźni kapitału 
ludzkiego i społecznego - wpłynęły 2 wnio-
ski. Wszystkie te wnioski mieszczą się w li-
micie dostępnych środków.

NOWA STRATEGIA NASZEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
Rok 2022 to czas, kiedy Lokalne Gru-

py Działania, w tym nasza, przygotowują 
strategie na nowy okres programowania na 
lata 2021-2027. Proces przygotowania do-
kumentu jest działaniem złożonym, musi 
bowiem uwzględniać wiele składowych,  
a przede wszystkim odpowiadać na potrze-
by mieszkańców danego obszaru. Kluczo-
we zatem na etapie formułowania zapisów 
strategii, są spotkania i konsultacje z miesz-
kańcami, w tym przedsiębiorcami, jak rów-
nież przedstawicielami JST i organizacji po-
zarządowych.

Nasze prace nad strategią rozpoczęli-
śmy już 7 marca od spotkania z włodarza-
mi wszystkich członkowskich gmin LGD. 
Spotkanie było okazją do podsumowania 

kończącej się perspektywy unijnej, a także 
przyczynkiem do formułowania ram nowej 
strategii LGD. Uczestnicy, mieli także oka-
zję aby zapoznać się na miejscu z jednym  
z projektów realizowanym przez Be-
neficjenta LGD - Restaurację KUBAN  
w Goczałkowicach-Zdroju.

Kolejnym etapem prac nad doku-
mentem strategicznym, była organiza-
cja FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI  
PSZCZYŃSKIEJ, które odbyło się 30 maja 
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. 
Spotkanie zorganizowano we współpra-
cy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kato-
wicach oraz Powiatowym Urzędem Pracy  
w Pszczynie. Gościem specjalnym wydarze-
nia był znany ekonomista, analityk i doradca 
finansowy - pan Marek Zuber. Zaproszenia 
do udziału w wydarzeniu jako prelegenci 
przyjęli również Janusz Dramski - Startup 
Oficer w Zabrzu oraz Edyta Kwiatkow-
ska współzałożycielka Woman Business 
Hub przy Regionalnej Izbie Gospodarczej  
w Katowicach. Forum otworzyła Prezes  

Źródło: archiwum LGD



GRANTY – MAŁE PROJEKTY, WIELKIE ZAANGAŻOWANIE…
W ostatnim czasie kolejni nasi gran-

tobiorcy zrealizowali swoje pomysły. W ra-
mach grantu dot. dziedzictwa lokalnego 
ziemi pszczyńskiej 10 projektów uzyskało 
wsparcie finansowe. W ramach projektu 
zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

• Kółko Rolnicze Brzeźce: Dziedzictwo 
lokalne Ziemi Pszczyńskiej - niemate-
rialne. Wydanie publikacji: Po brzeskim 
Zepłociu. Wędrówki po przeszłości wsi  
i parafii w Brzeźcach.

• Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu:  
Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej 
- Niematerialne: album książka - ocalić 
od zapomnienia.

• STOWARZYSZENIE „ANIOŁĄKI”: Dzie-
dzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej - Nie-
materialne – Aniołąki śpiewają piosenki 
oparte na twórczości lokalnych poetów 
w tym Jana Kupca z Łąki.

Stowarzyszenia - Renata Dyrda, podkreśla-
jąc ważną funkcję tego spotkania. Stojąc  
u progu założeń do nowej strategii LGD, dla 
naszego Stowarzyszenia jest ważne, aby po-
szerzać współpracę sektora gospodarczego 
z sektorem publicznym i społecznym, dając 
tym samym możliwość na wypracowywanie 
wspólnych rozwiązań i założeń, z korzyścią 
dla każdej ze stron. 

Głos przedsiębiorców, jest dla nas szcze-
gólnie istotny, gdyż do tej pory LGD przepro-
wadziło blisko 50 naborów wniosków dedyko-
wanych sektorowi gospodarczemu, alokując 
na ten cel ok 3,5 mln euro. Tym samym roz-
poczynamy nowy rozdział LGD - proces two-
rzenia trzeciej już strategii naszego Stowarzy-
szenia – mówiła Prezes LGD.

Podczas spotkania, poruszano szereg 
ważnych tematów. Przedstawiono także 
ofertę lokalnych instytucji – Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz Lokalnej Grupy Działania 
- dedykowaną przedsiębiorcom. Wspólnie 
z gościem specjalnym  - Markiem Zubrem, 
zastanawiano się nad tym, w jakim kierun-
ku podąża nasza gospodarka? Szereg cieka-
wych przykładów z krajów Europy i świata, 
ogromna wiedza oraz formułowane tezy, 
były z zainteresowaniem śledzone przez 
słuchaczy forum.

Zagadnienia dot. startupów wspie-
rających nowe technologie przedstawił  
Janusz Dramski - Wiceprezes Regionalnej Izby  
Gospodarczej w Katowicach. Z kolei za 
sprawą Edyty Kwiatkowskiej, nasi słucha-
cze mogli poznać 7 sposobów na budowanie 
odporności psychicznej w trudnych czasach. 
Czasy, w których przyszło nam obecnie żyć, 
dobitnie pokazują, że umiejętność „łapania” 
wewnętrznej równowagi, to niesłychanie 
ważna kompetencja, warto zatem wcielać 
w życie techniki, które nam to ułatwiają.

Zgromadzeni w sali sesyjnej uczest-
nicy FORUM, zapoznali się z działaniami 
jeszcze dwóch instytucji otoczenia biznesu 
- Podstrefy Tyskiej, Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. Spotkanie 

wzbogaciły także stoiska Urzędu Skarbo-
wego w Pszczynie, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Banku Spółdzielczego  
w Pszczynie.

Istotnym etapem, z punktu widzenia 
partycypacyjnego charakteru strategii, był 
cykl warsztatów strategicznych, jakie od-
były się w czerwcu w każdej z członkowskich 
gmin. W spotkaniach wzięli udział miesz-
kańcy oraz przedstawiciele organizacji spo-
łecznych, a także jst wszystkich 11 gmin 
członkowskich. Spotkania odbywały się  
w ramach prac, jakie LGD podejmuje, celem 
przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 
LGD na kolejny okres programowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom warsztatów, którzy tak ak-
tywnie włączyli się na tym etapie w proces 
budowy strategii LGD. Dziękujemy także 
wszystkim włodarzom gmin członkowskich 
za pomoc w organizacji spotkań. Mamy na-
dzieję, że wypracowane wspólnie założenia 
będą z powodzeniem realizowane w przy-
szłym okresie programowania UE.
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• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi  
Bieruńskiej „Porąbek” w Bieruniu:  
Album fotograficzny - Razem tworzymy 
historię Bierunia. Dziedzictwo lokalne 
Ziemi Pszczyńskiej – niematerialne.

• Joanna Pławecka: „Dziedzictwo lo-
kalne ziemi pszczyńskiej - niematerial-
ne - Wydanie publikacji: Kronika szkoły  
w Studzienicach w latach 1866-1939”.

Źródło: Powiat Pszczyński
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AKADEMIA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

• Stowarzyszenie „DOBRO BEZ GRANIC”: 
DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZ-
CZYŃSKIEJ-NIEMATERIALNE - „Bojszo-
WY od kuchni”

• Rafał Czysz: Dziedzictwo lokalne Ziemi 
Pszczyńskiej - niematerialne. DIVERTO  
- szlakiem muzyki pokoleń.

W połowie lipca, zakończyliśmy czwar-
tą edycję zajęć w ramach Akademii Ziemi 
Pszczyńskiej. Tradycyjnie zajęcia odby-
wały się na terenie każdego z powiatów –  
w Ornontowicach, Bojszowach oraz Pszczy-
nie. W tegorocznej edycji udział wzięło  
39 uczestników, którzy brali udział w zaję-
ciach z myślenia krytycznego (konstruktyw-
nego), psychologii oraz przedsiębiorczości. 

Tegoroczna edycja Akademii była 
wyjątkowa, bowiem spotkania w ramach 
naszego projektu odbywały się także  
w gronie nauczycieli i pedagogów – ta-
kie spotkania realizowane były już w mar-
cu i kwietniu. Cieszymy się, że liczne gro-
no pracowników oświaty, zechciało wziąć 
udział w warsztatach z zakresu myślenia 
krytycznego. Ta tematyka, dedykowana 
była również rodzicom i opiekunom na-
szych Adeptów, którzy podczas warszta-
tów mogli przedyskutować wiele prak-
tycznych aspektów wychowania i relacji  
z dzieckiem.

Od początku istnienia Akademii za-
leżało nam, aby w sposób kompleksowy 
podejść do pracy z dziećmi i młodzieżą, za-
równo w odsłonie rodzic - dziecko, jak rów-
nież nauczyciel – dziecko. Takie podejście 
gwarantuje wymierne korzyści dla każdej 

• Towarzystwo Miłośników Łąki: Dzie-
dzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej  
- niematerialne. Dziedzictwo przyrodni-
czo-kulturowe Łąki - ochrona i wzboga-
canie zasobów.

• Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu: 
DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI 
PSZCZYŃSKIEJ - NIEMATERIALNE. 
DUŻO BY OPOWIADAĆ... HISTORIA 
ORZESKIEJ BIBLIOTEKI

• Miasto Orzesze: DZIEDZICTWO LO-
KALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ - NIE-
MATERIALNE. SPACEREM PO MIEŚCIE 
ORZESZE.

Wnioskowana kwota wszystkich gran-
tów opiewała na niespełna 180 tys zł. Dzię-
ki realizacji powyższych zadań, nasz obszar 
zyskał wiele wartościowych wydawnictw, 
zarówno książkowych jak i muzycznych. 
Tego typu działania pokazują, że warto 
utrwalać to co dotyczy historii, tradycji czy 
zwyczajów naszych lokalnych społeczno-
ści, tworzymy bowiem swoisty przekaz dla 
przyszłych pokoleń, pielęgnując pamięć  
o tym co minione.



Dożynki Jasnogórskie, 
archiwum LGD 
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Prawna edukacja dzieci i młodzieży 
istotnym aspektem wychowania młodego pokolenia

Przedstawiamy kolejną część cy-
klu prawnego, realizowanego na podsta-
wie publikacji Anny Marii Wesołowskiej. 
W cyklu tym, przybliżamy przykłady czę-
stych wykroczeń, popełnianych przez lu-
dzi młodych, pokazując przy tym kon-
sekwencję tych czynów. W myśl zasady: 
„nieznajomość prawa szkodzi” staramy się 
zwiększać świadomość prawną naszych 
mieszkańców. Tym razem omówiony został 
temat: Ciężkie uszkodzenie ciała – prze-
stępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Sprawa dot. brutalnego zachowania 
18-letniego Rafała wobec 57-letniego prze-
chodnia. Na Sali rozpraw jest tylko Rafał, 
pokrzywdzony zmarł. Do sądu przyszli ko-
ledzy oskarżonego. Rafała oskarżono o to, 
że w lipcu 2007 r. w Łodzi pobił Andrzeja X: 
uderzył go pięścią w twarz i kopał po całym 
ciele, czym spowodował u niego masywne 
rozerwanie krezki jelita grubego, a w kon-
sekwencji krwotok wewnętrzny i zgon. Czyn 
ten reguluje 

art. 156 §1 i §3 kk.

§1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na 
zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, 
słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej 
choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, 
choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej 
choroby psychicznej, całkowitej lub znacz-
nej trwałej niezdolności do pracy w zawo-
dzie lub trwałego istotnego zeszpecenia 
lub zniekształcenia ciała, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§3. Jeżeli następstwem czynu określo-
nego w §1 jest śmierć człowieka, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 
2 do 12.

Sprawca odpowiada na podstawie art. 
156 § 3 kk, gdy umyślnie powoduje ciężki 
uszczerbek na zdrowiu, ale swoim zamia-
rem nie obejmuje śmierci człowieka. Skutek 
taki jednak przewiduje albo powinien prze-
widzieć. 

wieka w odruchu bezwarunkowym. Agresja 
wzięła się stąd, że bałem się o Magdę”.

Magda nie rozumie skąd ten strach. 
„Ten mężczyzna był spokojny. Nic nie chciał, 
tylko zapytał. Krzyczałam, gdy Rafał go ko-
pał. Kolega próbował odciągnąć Rafała, ale 
on nie reagował, był pijany. Pokrzywdzony 
nie bronił się i już nie wstał.” Magda płacze.

Łzy w oczach ma również żona ofia-
ry: „Jestem inwalidką. Mąż był moją jedyną 
podporą. Mówiłam, żeby nie chodził koło 
sklepu nocnego. Kiedyś tam było spokojnie 
ale teraz zbierają się młodzi ludzie i piją. Mąż 
mnie nie słuchał, lubił młodzież. Widziałam 
męża po zdarzeniu. Nikt o zdrowych zmy-
słach nie mógłby tak skopać człowieka”.

Biegli psychiatrzy uznali, że Rafał ro-
zumiał znaczenie czynu i mógł pokierować 
swoim postępowaniem. W ocenie psycho-
loga „oskarżony jest niedojarzły społecznie 
i emocjonalnie”. „Jego decyzje mogą być 
pochopne i nieprzemyślane, szczególnie 
pod wpływem alkoholu. Ponadto występu-
je u niego zwiększona potrzeba aprobaty  
i znaczenia w środowisku. Działał na tle gru-
py i trywialnie mówiąc, popisywał się”. Na 
skutek tego „popisywania się” zginął jednak 
człowiek.

Spróbujmy zastanowić się nad oce-
ną zachowania Rafała. Pomyślmy jeszcze  
o jednym. Całe zdarzenie trwało około 
trzech minut, Rafał przebywa w areszcie już 
trzynaście miesięcy, żona pokrzywdzonego 
na zawsze straciła męża.

Czy chwila musi w tak dramatyczny 
sposób wpływać na losy wielu ludzi?1

1 A.M. Wesołowska, Poradnik prawny 
„Bezpieczeństwo młodzieży”, Warszawa, 
wyd. Poltext 2014, s. 67-68

ze stron. Nowatorskie podejście prowa-
dzących zajęcia, możliwość wykorzystania 
dodatkowych materiałów w ramach plat-
formy e-learningowej, czy w końcu wymia-
na myśli i spostrzeżeń w większym gronie, 
pozwalają na zdobycie dodatkowej wiedzy 
i spojrzenie na dany temat w szerszym kon-
tekście. Takie zaś spojrzenie niejednokrot-
nie gwarantuje rozwiązanie wielu trudności 
czy problemów, które jak wiemy pojawiają 
się na co dzień w wychowaniu czy w pracy  
z dzieckiem.

Zdarzenie miało miejsce przed skle-
pem. Był upalny wieczór. Rafał ze swoją 
dziewczyną i kolegami pili piwo, rozmawia-
li. Starszy mężczyzna, mijając ich, zapytał 
koleżankę Rafała o godzinę. Mówił niewy-
raźnie. Oskarżonego to zdenerwowało. 
Wydawało mu się, że mężczyzna jest pod 
wpływem alkoholu. Przyznał, że uderzył go 
i kopnął „ze dwa razy”. Spokojnie wyjaśnił: 
„jest mi przykro z powodu tego zajścia. Nie 
wiedziałem, że może się to tak tragicznie 
zakończyć. W tym dniu wypiłem jedno albo 
dwa piwa. Ja kopnąłem tego mężczyznę od-
ruchowo. To był bezwarunkowy odruch. Nie 
potrafię wyjaśnić, co znaczy kopnąć czło-

Źródło zdjęć: archiwum LGD


