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Plany na 2017 rok
 Przed LGD Ziemi Siedleckiej rok pełen in-
teresujących wyzwań! Przede wszystkim przygotowu-
jemy się do ogłoszenia licznych naborów wniosków. 
Planujemy zakontraktować kwotę blisko 4,5 mln zł, 
z tego aż 3.950 tys. zł w I półroczu 2017 r. Co waż-
niejsze, mamy nadzieję, że dzięki tym środkom uru-
chomimy jak największe pokłady energii w trzech 
sektorach: publicznym, gospodarczym i społecznym, 
które pozwolą obserwować liczne owoce Programu 
LEADER na obszarze Ziemi Siedleckiej. 
 W 2017 r. w szczególny sposób pamiętać 
będziemy o tych, którzy dotąd nie mieli dostępu do 
większych środków unijnych. Na wsparcie siedleckiej 
LGD liczyć mogą osoby z grup defaworyzowanych  
(tj. osoby, które, wg naszej diagnozy, są w najtrudniej-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestującaw obszary wiejskie.”  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwai Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej,  

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

 Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie 
biuletynu informacyjnego LGD Ziemi Siedleckiej 
pt. „Wieści Ziemi Siedleckiej”. Nasza organizacja 
w okresie programowania 
UE 2014-2020 prowadzi 
zakrojoną na szeroką ska-
lę kampanię informacyjno
-promocyjną, której zasad-
niczym celem jest dotarcie 
do wszystkich potencjalnych 
beneficjentów oraz budowa-
nie przy naszej LGD szero-
kiej platformy współpracy  
i zaangażowania na rzecz 
rozwoju aktywności społecz-
ności lokalnych. Prowadzi-
my stronę internetową (www.
lgdsiedlce.pl), mamy profile 
w mediach społecznościo-
wych, organizujemy spotka-
nia informacyjno-konsulta-
cyjne dla mieszkańców obszaru LGD, uczestniczymy  
w Dniach Gmin i innych wydarzeniach promo-
cyjnych, wysyłamy newslettery, jesteśmy aktywni  
w lokalnych mediach. Jednym z ważniejszych ele-

mentów tej kampanii jest biuletyn „Wieści Ziemi Sie-
dleckiej”. Jego celem jest przekazywanie informacji, 
dotyczących stanu wdrażania naszej Lokalnej Strate-
gii Rozwoju, planowanych konkursów, sprawozdań 
z przeprowadzonych naborów wniosków czy opisów 

projektów, realizowanych w ramach LSR. Chcemy, 
aby zawierał także informacje na temat tego, co cieka-
wego dzieje się na terenie obszaru działania LGD. Bę-
dziemy informować o pracach organów statutowych 

LGD, działalności naszych członków, ale również 
o działaniach samych mieszkańców i ich sukce-
sach.  
 „Wieści Ziemi Siedleckiej” to od począt-
ku do końca efekt pracy członków LGD oraz 
pracowników Biura. To kolejny przykład sposo-
bu działania naszej grupy, opartego na oddol-
ności i wykorzystania potencjału nas samych.  
W tym miejscu składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy byli odpowiedzialni za przygoto-
wanie pisma z Grzegorzem Grudą oraz Łukaszem 
Wawryniukiem na czele, którzy odpowiadają za ko-
rektę, skład i łamanie biuletynu! Zachęcamy Pań-
stwa do przekazywania uwag dotyczących „Wieści 
Ziemi Siedleckiej” oraz do jego współtworzenia!  
W tym celu prosimy o kontakt z Biurem LGD. Miłej 

lektury! 

Redakcja

Znajdź nas na  
Facebooku

www.facebook.com/lgdsiedlce

pochodzących z sektora publicznego, gospodarczego 
i społecznego. Realizujemy liczne projekty społecz-
ne oraz jesteśmy członkami partnerstw, inicjujących 
operacje warte miliony złotych. Z drugiej strony je-
steśmy aktywni w środowiskach lokalnych, wspierając 
mikroprojekty grup nieformalnych. Już dziś mamy 
ogromny potencjał, który po prostu trzeba wykorzy-
stać i rozwijać. Mamy nadzieję, że uruchamiane przez 
nas środki wspomogą tworzenie szerokiego i trwałego 
partnerstwa, które jest naszym nadrzędnym celem. 
Zapraszamy do jego współtworzenia! 

Hubert Pasiak
Prezes Zarządu  

Lokalnej Grupy Działania  
Ziemi Siedleckiej, 

Kierownik Biura LGD

szej sytuacji na lokalnym rynku pracy: długotrwale 
bezrobotni, kobiety powracające na rynek pracy po 
przerwie związanej z macierzyństwem, osoby 50+ 
oraz osoby do 30. roku życia) oraz przedsiębiorstwa 
społeczne (np. spółdzielnie socjalne), którym będzie-
my pomagać tworzyć nowe miejsca pracy! Szczególne 
wsparcie kierować będziemy również do organizacji 
pozarządowych, które, oprócz konkursów ukierunko-
wanych na wsparcie ich sektora, mogą liczyć na wspar-
cie Biura LGD, które zaczyna pełnić funkcję centrum 
organizacji pozarządowych (pomaga m. in. w zakłada-
niu organizacji oraz w rozwiązywaniu bieżących pro-
blemów, związanych z funkcjonowaniem organizacji). 
 Ważnym wyzwaniem, przed którym stoi  
w tym roku nasza organizacja, jest kontynuowanie 
i przyspieszenie procesu budowy szerokiego part-
nerstwa, odpowiedzialnego za rozwój obszaru ob-
jętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej. Jesteśmy 
stowarzyszeniem, liczącym ponad 70 członków, re-
prezentujących dziesięć gmin powiatu siedleckiego, 



WYŁONILI  
AMBASADORÓW ZMIAN 

ZIEMI SIEDLECKIEJ!

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej 
przeprowadziła konkurs pt.: „Ambasador zmian 
Ziemi Siedleckiej”. Chciała w ten sposób nagrodzić 
lokalnych liderów, którzy codzienną pracą przyczy-
niają się do pozytywnych zmian na terenie działania 
LGD. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się 14 grud-
nia w Siedlcach. 

 Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Siedleckiej działa na tere-
nie gmin Domanice, Kotuń, Mo-
kobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, 
Suchożebry, Wiśniew, Wodynie  
i Zbuczyn. Konkurs adresowany 
był do mieszkańców oraz podmio-
tów, funkcjonujących na terenie 
tych gmin. 
- Celem konkursu jest wyróżnienie  
i promocja działalności lokalnych li-
derów zmian, tzw. „Ambasadorów”, 
którzy poprzez swoją codzienną ak-
tywność w różnych obszarach życia 
społecznego i gospodarczego budują 
kapitał społeczny na obszarze funk-
cjonowania Lokalnej Grupy Dzia-
łania Ziemi Siedleckiej, inspirują 
innych do podejmowania działań na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przy-
czyniają się bezpośrednio do rozwoju społeczności 
lokalnych – tłumaczy Hubert Pasiak, Prezes LGD 
i Przewodniczący Kapituły Konkursowej.   
 
 Krótko o LGD
 Historia siedleckiej LGD jest dość krótka. 
5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się spotka-
nie założycielskie. Wówczas był to wyraźny sygnał, 
że większość gmin z terenu powiatu siedleckiego, 
skupionych dotąd w innej, znacznie większej LGD, 
zamierza utworzyć lokalne partnerstwo w „ukła-
dzie powiatowym” oraz na poważnie przygoto-
wują się do nowego okresu programowania Unii 
Europejskiej 2014-2020. W 2014 roku deklaracje 
członkowskie złożyły kolejno następujące samo-
rządy gmin: Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, 
Mokobody, Suchożebry, Mordy, Domanice, Kotuń, 
a w 2015 roku gmina Siedlce oraz Powiat Siedlec-
ki. Równolegle do LGD przystępowały organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy 
obszaru. W ten sposób LGD stała się silną organi-
zacją pozarządową, którą tworzy ponad 70 człon-
ków, reprezentujących sektor publiczny, podmio-
ty gospodarcze, organizacje pozarządowe i tzw. 
„zwykłych” mieszkańców. W grudniu 2015 r., po 
dwóch latach przygotowań, stowarzyszenie złoży-
ło w Urzędzie Marszałkowskim Strategię Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Lata 
2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lo-
kalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR). To 
efekt ciężkiej pracy członków LGD, pracowników 
biura, lokalnych liderów i ekspertów, którzy żyją na 
tym terenie. Opracowano ją oddolnie, z ogromnym 
zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samo-
rządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządo-
wych i przede wszystkim, tzw. „zwykłych miesz-
kańców”. Władze LGD podkreślają, że nie zlecano 
opracowania strategii zewnętrznym firmom con-
sultingowym. - Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy 
10. miejsce na Mazowszu spośród wszystkich LGD  
i dofinansowanie Strategii ze środków PROW w wy-
sokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego)! 
Zdecydowana większość tej puli środków jest do 
rozdysponowania w ramach konkursów dla benefi-
cjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Naszym 
głównym zadaniem jest teraz skuteczne i mądre wy-
danie tych środków. Chcemy, aby były one „kołem 
zamachowym” wielu cennych dla naszego obszaru 
projektów i inicjatyw – twierdzi Tomasz Hapu-
nowicz, Wiceprezes LGD, Wójt Gminy Zbuczyn.  
I dodaje: - Nie osiągniemy tego celu bez lokalnych 
liderów. Dlatego chcemy ich poszukiwać, wspierać  
i promować, m.in. poprzez takie konkursy, jak Am-
basador Zmian Ziemi Siedleckiej. 

 Cenne działania
 W gminach objętych działaniem LGD 
mieszkańcy podejmują wiele cennych inicjatyw, 
które zmieniają na lepsze nasze codzienne życie 
(np. porządkowanie otoczenia świetlic i szkół, or-
ganizacja placów zabaw dla dzieci, przeciwdziała-
nie zaśmiecaniu lasów, remonty obiektów publicz-
nych, inicjatywy opieki nad osobami starszymi, 
opieka nad miejscami pamięci narodowej itp.). Są 
to osoby, które zarówno swoją postawą, jak i pracą 
w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju 
społeczności lokalnych. Przedsiębiorcy wprowa-
dzają na nasz obszar coraz więcej działań inno-
wacyjnych, które często realizują we współpracy 
z innymi przedsiębiorcami, łączą się w grupy czy 
wspierają lokalne inicjatywy społeczne. Natomiast 
podmioty administracji publicznej coraz częściej 
realizują swoje zadania własne we współpracy  
z partnerami społecznymi, podejmują cenne 
przedsięwzięcia, do których nie przymuszają ich 
ustawy, włączają w procesu decyzyjne kolejne gru-
py społeczne (np. rady seniorów czy młodzieżowe 
rady). Przedstawione powyżej przykłady, to tylko 
nieliczne działania, które zwiększają każdego dnia 
poziom kapitału społecznego na naszym obszarze! 
Dzięki osobom, które się tego trudu podejmują 
poprawiają się warunki naszego życia! Dlatego po-
mysł, aby nagrodzić reprezentantów z 3 sektorów: 

publicznego, gospodarczego i społecznego, okazał 
się tzw. „strzałem w dziesiątkę”. 

 Kapituła i zwycięzcy
 Członkowie kapituły konkursowej zdradza-
ją, że wpłynęło dużo zgłoszeń, a kandydatury były 
bardzo mocne. Pod ocenę brane były trzy kryteria: 
podejmowanie inicjatyw wspólnotowych oraz ich 
wspieranie na terenie obszaru LGD Ziemi Siedlec-
kiej, upowszechnianie współpracy międzyludzkiej 
w obrębie reprezentowanego sektora oraz współ-
pracy międzysektorowej, a także zwiększanie ak-
tywności społecznej przedstawicieli 3 ww. sekto-
rów. 
 Zarząd LGD Ziemi Siedleckiej wybrał taki 
skład Kapituły Konkursowej, aby odzwierciedlał 
podział na 3 sektory i był reprezentowany przez 
przedstawicieli maksymalnie dużej liczby gmin. 
Przedstawiał się następująco: Hubert Pasiak (Pre-
zes LGD Ziemi Siedleckiej) – Przewodniczący, Da-
riusz Stopa (Starosta Siedlecki), Krzysztof Krysz-
czuk (Wójt Gminy Wiśniew), Marcin Bobryk 
(Przewodniczący Rady LGD), Radosław Strza-
liński (Członek Zarządu LGD), Elżbieta Szopka 
(Członek Zarządu LGD), Kazimierz Łęczycki (Ko-
ordynator projektu „Partnerstwa Lokalne”), Da-
nuta Pasiak (Sekretarz Kapituły) oraz Małgorzata 
Sadło (Pracownik biura LGD). 

 Tegorocznymi laureatami konkursu 
zostali:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Mordach – sektor publiczny;
Firma „Dworskie Smaki” Sp. z o.o. – 
sektor gospodarczy;
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 
Radość z Radomyśli - sektor społecz-
ny.
 Gala wręczenia wyróżnień odbyła 
się podczas konferencji podsumowu-
jącej projekt „Partnerstwa lokalne”, 
która odbyła się 14 grudnia w Sali 
Konferencyjnej przy biurze LGD przy 
ul. Chopina 10. Było wiele emocji, 
ciepłych słów, podziękowań. Laureaci 
zostali nagrodzi pamiątkowymi sta-
tuetkami i nagrodami finansowymi, 
ufundowanymi przez Zarząd LGD.  

- Konkursów i nagród podobnego rodza-
ju jest wiele, również na naszym terenie. Zażartuję 
i powiem, że mojemu sercu najbliższe są Nagro-
dy Starosty Siedleckiego. Ale szczerze cieszę się, że 
nasza Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej 
zdecydowała się nagradzać szczególnie zasłużonych 
w rozwoju kapitału społecznego. Wokół nas żyje  
i działa wielu bohaterów. Trzeba ich nagradzać, 
pokazywać sobie i światu! – podsumowuje członek 
Kapituły konkursowej, Dariusz Stopa, Starosta Sie-
dlecki i Wiceprezes LGD Ziemi Siedleckiej. 

Konkurs „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej” został zor-
ganizowany w ramach projektu „Partnerstwa lokalne”, któ-
ry Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje  
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach 
oraz Restauracją Zaścianek Polski. Projekt jest dofinansowany ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
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redaguje Danuta Pasiak 
specjalista ds. organizacyjno
-promocyjnych i współpracy  
w lgd zs

Laureaci konkursu AMBASADOR ZMIAN ZIEMI SIEDLECKIEJ: Małgorzata Borkowska (właścicielka i prezeska zarządu firmy Dworskie Smaki Sp. z o. o.), Łukasz A. Wawryniuk (dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach) oraz Aneta Karczmarska (prezeska Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ z Radomyśli) Fot.  LGD ZS
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POWRÓT DO  

ZIOŁOWYCH  
TRADYCJI

SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ 
ZAWODOWĄ  

LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

 Misją SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ZIO-
ŁA SIEDLECKIE działającej w Siedlcach ul. Kiliń-
skiego 29 od września 2015 r.  jest nie tylko powrót 
do ziołowych tradycji stosowania ziół, parzenia aro-
matycznych herbatek i sporządzania babcinych re-
ceptur, ale przede wszystkim szansa na aktywizację 
zawodową i społeczną lokalnej społeczności.   
 Zarząd Spółdzielni wspólnie z instytucją wspiera-
jącą, którą jest  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  
w subregionie siedleckim, obecnie prowadzony przez  
3 podmioty: Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności 
Lokalnej w Krzesku oraz Biuro Rachunkowe M. Bobryk,  
O. Michałowska s.c. stworzył 5 miejsc pracy dla osób  
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Rozpoczęta 
działalność to także perspektywa rozwoju i szansa na zmia-
nę produkcji roślinnej dla miejscowych rolników. Uprawa 
ziół na własnych działkach lub pozyskiwanie surowca zie-
larskiego ze stanów naturalnych, dziko rosnących to szan-
sa pozyskiwania przez miejscowych rolników i mieszkań-
ców regionu siedleckiego dodatkowych źródeł dochodu 
wzmacniającego budżety domowe. Jest to również okazja 
do zdobywania nowej wiedzy w zakresie upraw roślin zie-
larskich przez rolników, ale również szansa na aktywizację 
zawodową kolejnych osób poprzez zaangażowanie do prac 
przy zbiorze, suszeniu, skupie i konfekcjonowaniu ziół. 
Punkt skupu ziół Spółdzielni, działający w miejscowości 
Teodorów 41 został wyposażony w odpowiednią komorę 
suszarniczą typu rusztowego, piec suszarniczy wyposażony 
w programowalne urządzenia zapewniające automatyczna 
regulację temperatury i wilgotności w poszczególnych fa-
zach procesu suszenia pozwala na uzyskanie wysokiej wy-
dajności i jakości suszonego surowca zielarskiego.

 Wartości smakowe i lecznicze ziół doceniane 
były od dawna i są do dnia dzisiejszego na całym świecie.  
W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowa-
nia i powrót do natury, promowanie naturalnych spo-
sobów leczenia, zdrowego odżywiania, prowadzenia 
zdrowego stylu życia w zgodzie z naturalnym środo-
wiskiem. Z pewnością należy przewidywać, że uprawa 
i przetwórstwo ziół posiadać będzie korzystne warun-
ki rozwoju stąd zachęta do działania w tym zakresie. 
Na terenie subregionu siedleckiego warunki glebowe 
pozwalają na uprawę wielu popularnych gatunków ro-
ślin zielarskich takich, jak rumianek, mięta, dziura-
wiec, babka lancetowata, jak również nowości typu kar-

czoch, drapacz, malwa, ostropest plamisty, czarnuszka itp. Spółdzielnia w pierwszym roku 
działalności  wykorzystała zbiory naturalne takich roślin, jak: pokrzywa, glistnik, mniszek lekarski, serdecznik, kwiat  
i owoc czarnego bzu, owoc czarnej jagody i inne.

 ZAPRASZAMY DO UPRAW I ZBIORU ZIÓŁ!
 Spółdzielnia kultywuje również ziołowe tradycje i tradycje kulinarne wytwarzając korzenne pierniczki na bazie 

naturalnych produktów, dekorowane ręcznie lukrem królewskim na różne okazje: urodziny, imieniny, ślub, chrzest, wa-
lentynki, podziękowania i serdeczności. Wyroby wykonuje się metodą ręczną. Nasze słodkości cieszą oko i podniebienie, 
dzieci za nimi przepadają.

 W pracowni rękodzieła artystycznego powstają stroiki, wieńce, haftowane serwetki, woreczki. Część opakowań 
tekstylnych Spółdzielnia wykorzystuje do pakowania ziół.

 Wyroby Spółdzielni można podziwiać i zakupić na targach, wystawach, kiermaszach, za pośrednictwem e-sklepu 
oraz bezpośrednio w siedzibie.

                     Alicja Zasuwik – Prezes Spółdzielni

Zapraszamy do kontaktu!
Spółdzielnia socjalna Zioła Siedleckie

ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/63 243 78, 515 248 760

e-mail: ziolasiedleckie@gmail.com
www.ziolasiedleckie.pl                                                                     

 

SPÓŁDZIELNIE 
SOCJALNE 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
„SERWIS KOMUNALNY”

 10 września 2015 r. odbyło się Zebra-
nie Założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Serwis 
Komunalny” z siedzibą w Wodyniach. 13 listopada 
tego samego roku podmiot został wpisany do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
W ten sposób powstała pierwsza na terenie powiatu 
siedleckiego spółdzielnia socjalna osób prawnych!  
 Pomysłodawcami założenia spółdzielni, realizują-
cej usługi komunalne oraz opiekuńcze na terenie powiatu 
siedleckiego, były władze Gminy Wodynie. Wiązało się to 
przede wszystkim z rosnącymi wymaganiami mieszkańców 
tej niewielkiej gminy, dotyczącymi utrzymania porządku na 
drogach i terenach do nich przynależnych. Istotne znaczenie 
miało również to, że samorząd chciał w ten sposób wspie-
rać własnych mieszkańców zagrożonych wykluczeniem, da-
jąc im możliwość zatrudnienia w spółdzielni socjalnej. Jej 
celem jest umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji 
zawodowej. 

 Aby móc założyć spółdzielnię, Wójt Gminy Wody-
nie musiał przekonać inną osobę prawną (organizację poza-
rządową lub samorząd). W pierwszej kolejności udał się do 
Starosty Powiatu Siedleckiego. Pomysł powołania spółdziel-
ni socjalnej został pozytywnie przyjęty przez władze Po-
wiatu Siedleckiego. Przed Zebraniem Założycielskim, Rada 
Gminy oraz Rada Powiatu musiały podjąć uchwały w spra-
wie wyrażenia woli powołania Spółdzielni Socjalnej Serwis 
Komunalny z siedzibą w Wodyniach. Radni jednogłośnie 
przyjęli uchwały, powołujące spółdzielnię, doceniając jej 
planowane cele oraz perspektywę pozytywnych skutków 
społecznych dla mieszkańców.

 Warto podkreślić, że bezpośrednią „inspiracją” do 
powołania spółdzielni była możliwość pozyskania wspar-
cia w ramach projektu unijnego, pt. „Ośrodek Wspierania 
Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim” (projekt 
jest kontynuowany w perspektywie finansowej Unii Eu-
ropejskiej 2014-2020; więcej informacji w biurze OWES  
w Siedlcach przy ul. Chopina 10 lub na profilu OWES na Fa-
cebooku). W ramach projektu członkowie założyciele mieli 
wsparcie w postaci dotacji inwestycyjnej w wysokości 100 
tys. zł, wsparcia pomostowego (1500 zł na jednego pracow-
nika, łącznie ok. 15 tys. zł.) oraz wsparcia szkoleniowo-do-
radczego, w tym bezpłatnych usług prawnych, księgowych  
i marketingowych. 

 Dzięki dotacji w ramach projektu OWES został za-
kupiony sprzęt niezbędny do realizacji usług spółdzielni,  
w tym rębak Skorpion 160d, ciągnik rolniczy Massey Fergu-
son model 3085, kosiarka bijakowa boczna BBK 160, pod-
krzesywarka STIHL HT 101. Ze zwrotu VAT-u zakupiono 

samochód dostawczy. Sprzęt jest przechowywany w uży-
czonym przez Gminę Wodynie budynku przy ul. Siedlec-
kiej 43.

 Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem spo-
łecznym o rynkowej orientacji. Przede wszystkim realizuje 
zadania publiczne, powierzone jej przez Gminę Wodynie  
i Powiat Siedlecki, ale również świadczy usługi innym pod-
miotom, publicznym i prywatnym, na zasadach rynko-
wych. Spółdzielnia jest płatnikiem VAT i prowadzi pełną 
księgowość. Z drugiej strony jest to podmiot realizujący 
specyficzne potrzeby osób o niskiej zatrudnialności i ni-
skich kwalifikacjach, tworzącym formy ich tymczasowe-
go i stałego zatrudnienia. Ponadto podejmuje działania 
społeczne oraz oświatowo-kulturalne na rzecz środowi-
ska lokalnego, jak również działania społecznie użyteczne  
w sferze publicznej, określonej w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie.

 Spółdzielnia, jak wskazuje jej nazwa, zajmuje się 
przede wszystkim realizacją usług komunalnych dla samo-
rządów, tj. w szczególności: utrzymaniem porządku w pa-
sach dróg gminnych i powiatowych, odkrzaczaniem, wyka-
szaniem, sprzątaniem chodników, zimowym i pozimowym 
utrzymaniem porządku i czystości na drogach, pielęgnacją 
zieleni, realizacją drobnych zadań inwestycyjnych w zakre-
sie zieleni i małej architektury, opieki nad miejscami pamię-
ci narodowej itd. Coraz ważniejszym obszarem działalności 
jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych  
i niepełnosprawnych. Oczywiście spółdzielnia podejmu-
je się również różnorodnych zleceń od osób prywatnych  
i firm (przeprowadzki, prace remontowo-budowlane, 
sprzątanie posesji, ścinanie drzew – to tylko nieliczne przy-
kłady dotąd realizowanych usług). 

 Realizacja ww. zadań odbywa się przede wszystkim 
na terenie powiatu siedleckiego. Jednak zdarza się, że spół-
dzielnia realizuje usługi nawet poza terenem województwa 
mazowieckiego. 

 Pierwszy zamknięty rok obrotowy Spółdzielni So-
cjalnej „Serwis Komunalny” z siedzibą w Wodyniach oraz 
przykłady funkcjonowania innych spółdzielni socjalnych 
osób prawnych napawają optymizmem. Obserwując do-
tychczasową współpracę i zaangażowanie członków zało-
życieli, a także stale rosnącą liczbę zewnętrznych zleceń dla 
spółdzielni, można mieć uzasadnioną nadzieję na sukces 
komercyjny i obfite owoce społeczne. 

Michał Gajowniczek

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE 
WSPÓŁPRACUJĄCE  

Z LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

 Czym jest spółdzielnia socjalna?
 Spółdzielnia socjalna, to podmiot polskiego pra-
wa, łączący cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji poza-
rządowej (przedsiębiorstwo społeczne). Jest podmiotem 
ekonomii społecznej, który daje możliwość rozpoczęcia  
i kontynuowania pracy oraz innych form aktywności zawo-
dowej osobom, którym trudno samodzielnie funkcjonować 
na rynku pracy. Ponadto prowadzi działania mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia 
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych  
w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
 Pomimo tego, że spółdzielnia socjalna, jako 
instytucja prawna pojawiła się wraz z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2006, to dopiero na mocy ustawy z dnia  
z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach so-
cjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jest moż-
liwość zakładania spółdzielni socjalnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz 
kościelne osoby prawne. 

Adres: ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, tel.: 608 306 980
e-mail: michal.gajowniczek@gmail.com
Facebook: Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny

LGD Ziemi Siedleckiej wspiera osoby z grup  
defaworyzowanych na rynku pracy  

oraz tworzenie miejsc pracy  
w podmiotach ekonomii społecznej!  
O szczegóły zapytaj w biurze LGD!
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PRACA 
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Otwarci na synergię  
we współpracy!

 Każdy przedsiębiorca doskonale orien-
tuje się, że podejmowanie wyzwań gospodarczych 
jest równie emocjonujące, co niezwykle trudne  
i zazwyczaj ryzykowne. Cel, czyli fizyczny i mate-
rialny zysk, jest z pewnością silną motywacją do 
działania i kryterium łatwym do zmierzenia. Nie-
co inaczej sytuacja wygląda w sytuacji przedsię-
biorstw społecznych wpisujących się w faktyczne 
wdrażanie idei ekonomii społecznej. Tu dążenie 
do osiągnięcia zysku materialnego, który oczywi-
ście też jest ważny, bo gwarantuje sens i zapewnia 
stabilność przedsięwzięcia, ma wymiar głębszy  
i bardziej ukierunkowany na zapewnienie korzy-
ści społecznych. Do takich w działalności przed-
siębiorstwa społecznego należy zaliczyć: poczucie 
przynależności, bezpieczeństwa, odpowiedzial-
ności i zaufania, a więc kryteriów niezwykle trud-
no mierzalnych, ale jakże istotnych.

 W procesie kreowania regionalnej polityki ryn-
ku, siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w War-
szawie dostrzega potrzebę aktywnej, a wręcz synerge-
tycznej współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi 
oraz z całym szeroko rozumianym sektorem pozarzą-
dowym. Istotą współczesnej gospodarki jest dzisiaj bo-
wiem już nie tylko tworzenie klimatu do powstawania 
miejsc pracy jakichkolwiek, ale dążenie do wspierania 
kreowania dobrych jakościowo miejsc pracy, czyli ta-
kich, które dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności 
pracującemu oraz możliwości planowania długofalo-
wych działań przez pracodawcę. W tak rozumianej go-
spodarce rynku pracy – podmioty ekonomii społecznej 
zdają się być zdecydowanymi prymusami.

noważony i oparty na wartościach rozwój oraz podwyż-
szenie poziomu dobrobytu mieszkańców Mazowsza.”1 

Droga ta może poprowadzić do właściwego rozwoju 
rynku pracy, na którym jako wartość najwyższą będzie 
cenione wzajemne poszanowanie przez pracownika 
i pracodawcę. W Polsce wciąż jest wiele do zrobienia  
w zakresie właściwego etycznie podejścia do pracy. 

Słowa, które kieruję do Czytelników w tym artyku-
le, piszę dziś jako pracownik Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Warszawie Filii w Siedlcach, a więc instytucji 
stanowiącej podmiot z otoczenia ekonomii społecz-
nej, będąc jednak przez całe życie równolegle związany  
z sektorem pozarządowym, gwarantuję pełną wyro-
zumiałość, jednakże starając się równolegle wpierać  
i współdziałać z organizacjami pozarządowymi zapew-
niam, że wiem jak trudna jest to praca. Niestety wciąż 
nie wszyscy dostrzegają tej drugiej, ważnej – humani-
stycznej roli, jaką odgrywają podmioty ekonomii spo-
łecznej. Wiem, że trudności wynikające z wciąż nazbyt 
wymagającymi obostrzeniami prawnymi oraz koniecz-
ność nieustającego poszukiwania źródeł finansowa-
nia zajmuje przedsiębiorstwom społecznym mnóstwo 
czasu. Zdaję sobie sprawę, że pomimo iż podmioty 
publiczne powinny w pierwszej kolejności szukać re-
alizatorów zlecanych usług w środowisku ekonomii 
społecznej – nie zawsze to robią. Wiem i wiem także 
to, że o trudnościach można by i pisać i mówić bar-
dzo dużo. Dlatego zachęcam do współdziałania, nawet  
w kwestii organizacji spotkań, na których zamiast sku-
piać się na problemie – wspólnie poszukamy rozwiązań.

 Zapewniam chętne do współpracy z naszym 
Urzędem instytucje, że wspólnie możemy realizować 
bardzo wartościowe przedsięwzięcia wspierające za-
równo rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu jak  
i realizować aktywną politykę na subregionalnym ryn-
ku pracy. Zapraszam do kontaktu i wspólnych synerge-
tycznych inicjatyw.

[1]  Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu 
na lata 2013-2020, Mazowieckie Centrum Polityki Spo-
łecznej, Warszawa 2013, s. 11.

Paweł Trojanowski
Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki 

Rynku Pracy i Europejskiego  
Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie  
Filia w Siedlcach

 Organizacje zaliczane do podmiotów ekono-
mii społecznej realizują właśnie zadania o charakterze 
społecznym. Z dużym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, że właśnie teraz ich rola będzie w Polsce 
coraz bardziej istotna. Dlaczego? Ponieważ dziś w reje-
strach osób bezrobotnych pozostają osoby z grup defa-
woryzowanych. Często osoby długotrwale bezrobotne 
i nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i kompe-
tencji. Ponieważ przy niskich wskaźnikach poziomu 
bezrobocia i de facto braku pracowników to właśnie 
podmioty ekonomii społecznej mogą pomóc osobom 
wymagającym reintegracji społecznej odnaleźć drogę 
do integracji zawodowej. 

 W nawiązaniu do dokumentu strategicznego 
jakim jest Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Ma-
zowszu do 2020 roku, warto podkreślić, że Wojewódzki 
Urząd Pracy ma za zadanie m. in.:
- wspieranie i promocję praktyk studenckich w pod-
miotach ekonomii społecznej;
- promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród ab-
solwentów i studentów ostatnich lat studiów wyższych 
jako alternatywnej formy zatrudnienia;
- promowanie działalności odpłatnej i gospodarczej 
organizacji pozarządowych jako wyrazu ich odpowie-
dzialności i profesjonalizmu;
- prowadzenie ewaluacji on-goin Planu Rozwoju Eko-
nomii Społecznej na Mazowszu do roku 2020;
- prowadzenie partnerskiego, aktywnego rzecznictwa 
na rzecz wspierania rozwoju ES w gminach i powiatach 
– promowanie idei ekonomii społecznej.
 Oczywiście, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, 
iż dysponujemy wykwalifikowaną i wyposażoną w bar-
dzo bogate doświadczenie kadrą, która jest gotowa do 
wsparcia również w ramach innych, nie wymienionych 
powyżej, ale związanych z rozwojem lokalnego i regio-
nalnego rynku pracy działaniach. Część z pracowników 
ukończyła specjalistyczne kursy i posiada tytuł eksperta 
ekonomii społecznej. 
 W ujęciu całościowym pragnę podkreślić, że 
jako instytucja dysponujemy zapleczem konferencyj-
nym i szkoleniowym, które w ramach synergetycznej 
współpracy możemy wykorzystać do wspólnych dzia-
łań. Planujemy od przyszłego roku również realizację 
nowych zadań o charakterze informacyjnym i promo-
cyjnym m. in. zamierzamy nagrywać programy telewi-
zyjne, w ramach których będziemy chcieli prezentować 
potencjał podmiotów ekonomii społecznej wschodnie-
go Mazowsza.

 Warto uświadomić sobie, że „ekonomia spo-
łeczna sama w sobie nie jest celem, lecz drogą, spo-
sobem na to, jak po rozmaitych doświadczeniach, 
wynikających z trudnej historii Polski, zapewnić zrów-

redaguje Paweł Trojanowski

 

kuLturA 

50 lat kultury  
w Mordach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Mordach ma już 50 lat. Główne obchody jubi-
leuszowe z tej okazji odbyły się 3 grudnia. Wśród 
przybyłych osób znaleźli się przedstawiciele Za-
rządu LGD Ziemi Siedleckiej: Hubert Pasiak 
(prezes), Dariusz Stopa (wiceprezes) oraz Elżbie-
ta Szopka (sekretarz).
 Z okazji jubileuszu została powołana Kapituła 
Kultury, która odznaczyła byłych dyrektorów placówki, 
którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju mordz-

kiego ośrodka kultury. Decyzją kapituły przyznano  
7 Złotych Odznak „Zasłużony dla M-GOK-u”. Otrzy-
mali je: Małgorzata Sobolewska, Alicja Antonowicz
-Łukasiuk, Piotr Buczek, Anna Kalicka, Justyna Anna 
Kopeć, Marlena Soszyńska i Beata Prokurat. Kapituła 
Kultury przyznała także tytuły MECENASA KULTU-
RY oraz MEDIA PRZYJAZNE KULTURZE. Dyrektor 

M-GOK-u Łu-
kasz A. Wawry-
niuk wręczył tak-
że jubileuszowe 
dyplomy uznania 
i podziękowa-
nia wszystkim 
p r a c o w n i k o m 
(byłym i obec-
nym), artystom 
współpracującym 
z M-GOK-iem 
oraz partnerom 
i przyjaciołom 
ośrodka. Jeden  
z nich trafił także 
do LGD ZS.
 

 Obecna na gali jubileuszowej wicemarsza-
łek Janina Orzełowska wręczyła na ręce dyrektora  
M-GOK-u medal PRO MASOVIA za wybitne zasłu-
gi oraz całokształt działalności na rzecz województwa 
mazowieckiego. Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik przyznał także dyplomy uznania  
z okazji 50-lecia M-GOK-u z podziękowaniem za pie-
lęgnowanie kultury na Mazowszu oraz zaangażowanie  
w działalność na rzecz rozwoju placówki dla zasłu-
żonych dyrektorów M-GOK-u. Otrzymali je: Małgo-
rzata Sobolewska, Alicja Antonowicz-Łukasiuk, Piotr 
Buczek, Anna Kalicka, Justyna Anna Kopeć, Marlena 
Soszyńska, Beata Prokurat i Łukasz A. Wawryniuk. 
                                                                                          HP
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redaguje Danuta Pasiak 
specjalista ds. organizacyjno
-promocyjnych i współpracy  
w lgd zs

 Od 2014 roku Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Siedleckiej znajduje się w gronie Ambasa-
dorów FIO-Mazowsze Lokalnie. Oprócz promo-
wania programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” oraz 
pomagania młodym organizacjom i grupom spo-
łecznym w napisaniu projektów, LGD ZS użycza 
także osobowości prawnej grupom nieformal-
nym. 
 FIO Mazowsze Lokalnie jest progra-
mem wsparcia dla młodych organizacji poza-
rządowych, grup nieformalnych i samopomo-
cowych, działających na terenie województwa 
mazowieckiego. 
 

Projekty zrealizowane ze 
wsparciem LGD ZS  

w 2016 roku
 

„ŻWAWE BABKI –  
KULINARNIE Z EUROPĄ”

 Nieformalna grupa „Żwawe Babki” od 2010 
roku działa na terenie Gminy Mokobody. Od 2011 
roku członkinie grupy aktywnie angażowały się  
w różnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane na 
terenie Gminy Mokobody. Od tego czasu „Żwawe 
Babki” stały się rozpoznawalne w środowisku lo-
kalnym, jak i poza granicami Gminy Mokobody.  
W 2014 roku, chcąc rozwijać swoje umiejętności, 
grupa kobiet, jako grupa nieformalna, napisała 
projekt Żwawe Babki gotują bigos, pierogi i sałat-
ki. Udało się pozyskać środki i zrealizować projekt, 
przez co jeszcze bardziej panie zaangażowały się  
w życie publiczne gminy. W 2015 roku, chcąc kon-
tynuować 
i rozwijać 
swoje pa-
sje, złoży-
ły projekt  
i uzyskały 
d o f i n a n -
s o w a n i e 
na Żwawe 
Babki po-
znają re-
g i o n a l n e 
smaki Pol-
ski. Warto zauważyć, że w 2015 roku panie otrzy-
mały nagrodę Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego za szczególne osiągnięcia. W 2016 roku 
nastąpiła dalsza kontynuacja całości Żwawe Babki 
– kulinarnie z Europą. Podczas ostatniego projektu 
panie zapoznawały lokalną społeczność ze smaka-
mi kuchni: włoskiej, ukraińskiej, niemieckiej czy 
skandynawskiej. Uczestniczyły czynnie podczas te-
gorocznej Wiosny Sarmackiej w Mokobodach oraz 

Święcie Plonów. Dzięki tej grupie udało się zakty-
wizować dużą część lokalnej społeczności. Najbar-
dziej cieszy fakt, że angażuje się również młodzież 
do działań realizowanych przez grupę.
 Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej 
od 2014 roku współpracuje z grupą nieformalną 
„Żwawe Babki” użyczając osobowości prawnej oraz 
wspierając merytorycznie w przedsięwzięciach re-
alizowanych w ramach Programu FIO-Mazowsze 
Lokalnie.

KREATYWNIE I ZDROWO W WOLI 
WODYńSKIEJ!

 Dzięki oryginalnemu pomysłowi i zaanga-
żowaniu mieszkańców Woli Wodyńskiej udało się 
pozyskać dofinansowanie ze środków programu 
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lo-
kalnie” realizowanego przez Fundusz Współpracy, 
Stowarzyszenie Boris, oraz Stowarzyszenie Europa 
i My. Grupa nieformalna „Kreatywni Mieszkańcy”, 
pod patronatem LGD Ziemi Siedleckiej, zrealizo-
wała projekt pt. Ścieżka Zdrowia, w ramach, które-
go na terenie placu lokalnej OSP powstało miejsce 
spotkań dla mieszkańców w każdym wieku, gdzie 
oprócz wspólnych rozmów będzie można zadbać  
o rozwój motoryki dużej. Przy okazji realizacji 
projektu teren w centralnym punkcie wioski, za-
niedbany przez lata, nabrał walorów estetycznych  
i stał się wizytówką miejscowości. „Kreatywni 
Mieszkańcy” liczą, że dzięki budowie Ścieżki Zdro-
wia zapoczątkują trwałą zmianę w swojej miejsco-
wości angażując mieszkańców do wspólnego dzia-
łania i promując zdrowy tryb życia.
 W niedzielę 17 lipca 2016 r. miało miejsce 

uroczyste otwarcie „Ścieżki Zdrowia” w Woli Wo-
dyńskiej. Pomimo kapryśnej pogody, mieszkańcy 
wioski oraz zaproszeni goście bawili się świetnie 

na pikniku rodzinnym podsumowującym re-
alizację projektu dofinansowanego ze środków 
programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
– Mazowsze Lokalnie”. Dzięki tak wspaniałej 
inicjatywie, zapoczątkowanej przez grupę Kre-
atywnych Mieszkańców we współpracy z Lokal-
ną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, wszyscy 
mieszkańcy Woli Wodyńskiej oraz okolic mogą 
teraz wspólnie spędzać czas na pięknie zagospo-
darowanym te-
renie, który nie 
tylko cieszy oko 

barwnymi kolo-
rami, ale również 
pozwala na rozwój 
motoryki dużej. 

„WSKRZESZAMY DINOZAURY”
 

 Głównym celem projektu Wskrzeszamy 
Dinozaury było zachęcenie mieszkańców z róż-
nych pokoleń do wyjścia z domu i zaangażowanie 
w podtrzymanie tradycji dożynkowej. 25 czerwca 
odbyło się I Spotkanie Integracyjne mieszkańców 
Krzeska-Królowej Niwy. 
 W programie było wiele atrakcji, m. in. wy-
stęp Zespołu Pieśni i Tańca NIWA i zaproszenie 
do uczestnictwa w projekcie, wspólne śpiewanie, 
ognisko oraz potańcówka. Dla dzieci nie zabrakło 
waty cukrowej i puszczania lampionów. Wspólna 
zabawa dostarczyła wiele radości i wzruszeń. Uda-
ło się zgromadzić wielu ludzi wokół wspólnej spra-
wy. 
 Podczas zajęć muzycznych przygotowa-
no część artystyczną, którą zaprezentowano pod-
czas Dożynek i na Festynie w Dziewulach. Powstał 
nowy zespół, ponieważ artyści chcą kontynuować 
swoją muzyczną przygodę. Oprócz zaktywizowa-
nia mieszkańców ważnym celem było wsparcie 

ZPiT NIWA. Przygotowano repertuar wo-
kalny zespołu, uzupełniono stroje, nagrano 
muzykę, która posłuży do stworzenia nowych 
choreografii. 
 3 września odbyło się spotkanie podsu-
mowujące, a zarazem II Spotkanie Integra-
cyjne. Tak jak pierwsze – międzypokolenio-
we, roztańczone, roześmiane i rozśpiewane. 
Cel został osiągnięty! Udało się zintegrować 
i zaktywizować mieszkańców. Rozbudzone 
„Dinozaury” wyszły z domu i świetnie się 
bawiły. Nie chcą już wracać przed telewizo-
ry. Mają wiele do zaoferowania lokalnej spo-
łeczności. Zaplanowaliśmy szereg działań  
i mieliśmy wielkie szczęście, że podczas ich 

realizacji spotkaliśmy wielu kompetentnych lu-
dzi z pasją. Dzięki współpracy z nimi udało nam 
się zrealizować projekt na właściwym poziomie. 

 Dzięki zaangażowaniu w tego typu pro-
jekty Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej 
staje się bardziej rozpoznawalna wśród lokalnych 
społeczności z terenu działania LGD. W trak-
cie realizacji przedsięwzięć pracownicy oraz za-
rząd LGD ZS mieli okazję poznać bliżej potrzeby  
i problemy społeczności lokalnych. Jestem pod 
wrażeniem, jak tak małe środki finansowe zmo-

tywować mieszkańców do 
wspólnych działań na rzecz 
swojej najbliższej okolicy. 
W trakcie współpracy z re-
alizatorami projektów FIO
-Mazowsze Lokalnie na 
terenie działania LGD ZS 
spotkałam się z ogromnym 
zaangażowaniem i troską  
o sprawy lokalnej społecz-
ności.                                DP              
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rEGIONu 

redagują: Bożena Polak-Stojanova, 
Małgorzata Borkowska

Mazowiecka  
Micha Szlachecka

Doceniając potrzebę kultywowania rodzimych tra-
dycji z jednoczesnym zachowaniem przekazywanego z 
pokolenia na pokolenie dziedzictwa tradycji kulinar-
nych oraz wiedzy o osobliwościach regionu, powstał 
pierwszy i jedyny na Mazowszu Szlak Kulinarny Mazo-
wiecka Micha Szlachecka. Produkt ten powstał z pasji  
i miłości do kultywowania rodzimych tradycji. Któż  
z nas nie podąża za smakami dzieciństwa zapamięta-
nymi jako coś wyjątkowego dla ducha i podniebienia. 
Każde miejsce na Szlaku jest niepowtarzalne i wyjąt-
kowe, tak jak wyjątkowy jest nasz region. 

 Szlak Kulinarny z tradycjami staropolskimi 
Mazowiecka Micha Szlachecka to jedna z propozycji 
Mazowsza łącząca „Szlak Folkloru i Smaków Mazow-
sza”. Oferta została przygotowana dla osób, które nie 
tylko cenią sobie smak wyśmienitej kuchni bazującej na 
lokalnych przysmakach, ale też chcą, korzystając z pięk-
na natury, nieskażonej przyrody i bliskości wód Liwca 
i Bugu, aktywnie odpocząć, delektując się bogactwem 
i różnorodnością potraw podawanych niegdyś na pol-
skim stole, urozmaiconych tym, czym obdarzyła natura 
ten piękny region. Tu współistnieją dwie kultury: ma-
zowiecka i podlaska. Kształtowały się one przez wieki 
przejmując zwyczaje, wpływy i elementy kuchni kreso-
wej, tatarskiej i żydowskiej. 
 Szlak powstał w 2012 roku, jako partnerstwo 
przedsiębiorców działających w branży gastronomicz-
nej. Celem utworzenia produktu było stworzenie moż-
liwości szerszego promowania regionu, jego walorów 
przyrodniczych, atrakcji turystycznych, tradycji i kul-
tury poprzez tradycyjną, regionalną kuchnię. We wrze-
śniu 2012 roku ośmiu partnerów podpisało umowę 
partnerską. A byli to: Zaścianek Polski z Siedlec, Retro 
Skibniew, Gorzelnia Chopin w Krzesku, Maurycy Zając 

– właściciel Pałacu w Patrykozach, Dwór Mościbrody, 
Stowarzyszenie „Tradycja-Rozwój-Przeszłość” oraz nie 
istniejąca już firma Choco Fruit.
 Partnerstwo Szlak Kulinarny Mazowiecka Mi-
cha Szlachecka brało udział w wielu projektach promo-
cyjnych realizowanych na Mazowszu, m. in.: Mazowsze 
na Filmowo, Moda na Mazowsze. Od początku nawią-
zała się współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i 
Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, w ra-
mach której była możliwość promowania regionu na róż-
nych targach turystycznych i zagranicznych: Tour Salon  
w Poznaniu, TARGI LATO w Warszawie, TT Warsaw w 
Warszawie, Agrotravel w Kielcach, targi „Na styku kul-
tur” w Łodzi, Międzynarodowe Targi ITB w Berlinie (w 
2012 i 2015 roku).
 Od początku działalności Szlak Kulinar-
ny współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Mazowieckiego, w szczególności z 
Departamentem Rolnictwa i Departamentem Kul-
tury, Promocji i Turystyki. W 2012 roku Szlak 
Kulinarny otrzymał dotację z UM na tworzenie  
i promocję produktu turystycznego. Dzięki temu dofi-
nansowaniu opracowano logo (widoczne poniżej) i ma-
teriały Szlaku Kulinarnego, zbudowano stronę interne-
tową, oraz nagrano wirtualny spacer po Szlaku.

 Rok później Szlak Kulinarny przystąpił 
do Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne zorgani-
zowanego przez Polską Organizację Turystyczną.  
W ramach tej współpracy przygotowano live cooking 
podczas targów ITB w Berlinie na stoisku Konsorcjum 
– turyści częstowani byli produktami regionalnymi po-
chodzącymi z naszego regionu. 
 W 2015 roku Szlak Kulinarny Mazowiecka Mi-
cha Szlachecka otrzymał wyróżnienie w polskiej edycji 
Konkursu „Najlepsze Destynacje Turystyczne – EDEN”, 
którego tematem przewodnim była „Turystyka i gastro-
nomia lokalna”. 
 Na Szlaku Kulinarnym przyjmowani byli dzien-
nikarze krajowi i zagraniczni w ramach study tour, or-
ganizowaliśmy wyjazdy i przyjazdy studyjne dla gości z 
różnych stron kraju, organizujemy warsztaty i pokazy 
kulinarne. 

 Na przestrzeni lat zmieniała się forma part-
nerstwa, zmieniali się również partnerzy. W 2015 roku 
powołana została Fundacja o nazwie Mazowiecka Micha 
Szlachecka. Fundacja współpracuje ze Starostwem Po-
wiatowym w Siedlcach. Na I Powiatowych Dożynkach 
w Skórcu Fundacja przygotowała degustację tradycyj-
nych potraw regionalnych. Współpraca z Mazowieckim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego trwa od początku 
powstania Szlaku. Kilkakrotnie, aktywnie uczestniczyła  
w Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolni-
czym w Siedlcach. W ubiegłym roku Fundacja pro-
mowała Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza 
podczas trwania tych targów. Fundacja włączyła się 
również w obchody Roku El Greco we współpracy  
z Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.
 Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka jest 
członkiem LGD Ziemi Siedleckiej. Intensywnie współ-
pracuje, od początku istnienia, z Grupą Ekologiczną  
z Siedlec oraz z innymi organizacjami pozarządowymi. 
Przedstawiciele Szlaku Kulinarnego prezentowali pro-
dukt i walory regionu na konferencjach turystycznych 
w innych województwach Polski: na Dolnym Śląsku, w 
Kujawsko-Pomorskiem oraz w Województwie Podla-
skim.
 Obecnie parterami na Szlaku Kulinarnym 
są: Muzeum Regionalne w Siedlcach z Odziałem  
w Dąbrowie, gdzie stworzono Muzeum Ziemiaństwa Pol-
skiego, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, Manufaktura 
Filcu z Siedlec, Restauracja Zaścianek Polski w Siedl-
cach, Piekarnia Ratuszowa z Siedlec, Grupa Ekologiczna 
z Siedlec, Pałac Patrykozy, Gorzelnia Chopin w Krzesku, 
Dwór Mościbrody, Młyn Gąsiorowo koło Pułtuska, Tę-
czowa Pasieka z Cieciszewa nad Wisłą, Gospodarstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kowalski” z Winnik.

Na zdjęciach LGD Ziemi Siedleckiej wraz ze Szlakiem Ku-
linarnym „Mazowiecka Micha Szlachecka” na wspólnym 
stoisku podczas Targów Śniadaniowych w Warszawie (czer-
wiec 2015). Pod szyldem „Mazowsze Wschodnie NATU-
RALNIE” promują lokalnych wytwórców oraz atrakcje tu-
rystyczne Ziemi Siedleckiej. Wspólna promocja się opłaca!

                  ZAPOMNIANE RÓŻE
Składniki:
- 25 dag mąki      
- 2 żółtka           
- bibuła do osączania (pergamin)
 - 2 dkg masła      
- 1 płaska łyżeczka proszku spulchniającego (proszku do pieczenia)
- 1 łyżka rumu lub spirytusu
- 50 dkg tłuszczu do smażenia (smalcu)
- 10 dkg cukru w mączce (pudru), wanilia, sól
- 1 dkg cukru 
  - ¼ l  wody
Wykonanie:
Przesianą mąkę posiekać z masłem, dodać cukier, proszek, jaja, żółtka, szczyptę soli, rum lub spirytus. Zarobić cia-
sto – początkowo wszystkie składniki mieszać nożem, następnie ręką wyrabiać ciasto, tak długo, aż będzie jednolite  
i gładkie. Wałkować partiami dosyć cienko. Wykrawać 3-4 krążki różnej, ale dopasowanej wielkości. Pierwszy najwięk-
szy powinien mieć średnicę 7 cm, każdy następny o 1 cm mniejszy. Każdy krążek naciąć w 5 miejscach na obwodzie. Śro-
dek posmarować białkiem, nakładać według wielkości 3-4 krążki. W środku mocno przycisnąć, aby się dobrze zlepiły. 
Sprawdzić, wrzucając kawałek ciasta, czy tłuszcz jest dobrze rozgrzany. Jeśli ciasto zaraz podpłynie i rumieni się, można 
smażyć. Różę omieść szczoteczką z mąki, wkładać płatkami na tłuszcz. Smażyć na jasnozłoty kolor, wyjmować, osączyć 
na bibule, przełożyć na talerz, oprószyć cukrem w mące z wanilią, ułożyć na okrągłym szklanym półmisku.
                                                                                                                                                                                          SMACZNEGO!
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Obowiązki  
sprawozdawcze organizacji  

pozarządowych

 Koniec roku za pasem. Przełom grudnia  
i stycznia dla wielu organizacji pozarządowych to 
gorący czas. Tworzy się wtedy projekty na działania  
w przyszłym roku, ale i trzeba się rozliczyć za 2016 
rok.
 Każda organizacja ma obowiązki sprawozdawcze. 
Organizacje, które pozyskały środki z jakichkolwiek urzę-
dów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, ma 30 dni na złożenie sprawozdania z reali-
zacji zadania publicznego. Trzeba pilnować tego terminu, bo 
jego niedotrzymanie może skutkować zwrotem całej dotacji 
i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Pamiętajmy, 
że mimo, iż oferty składamy na nowych drukach, to za zadania  
z realizowane w tym roku rozliczamy się na starych drukach.
 Od 2016 roku zmieniła się ustawa o rachun-
kowości. Każda organizacja pozarządowa, która nie po-
siada statusu pożytku publicznego, nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej, a obrót nie przekracza 100 000 
zł, może prowadzić uproszczoną ewidencję kosztów  
i przychodów. Wówczas nie potrzeba polityki rachunkowości 
oraz sprawozdania finansowego. Jednakże by prowadzić taką 
księgowość, należy do 31 stycznia, roku, w którym będzie pro-
wadzona taka księgowość, zgłosić to do właściwego ze wzglę-
du na siedzibę urzędu skarbowego. Wówczas prowadzi się całą 
buchalterię na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów  
z 18 grudnia 2016 roku w sprawie prowadzenia uproszczonej 
ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje 
pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu tery-
torialnego. I tak: jeżeli jakaś organizacja chciałaby prowadzić 
taką uproszczoną księgowość w 2017 roku, to do 31 stycznia 
2017 roku musi to zgłosić, ale 2016 rok rozlicza na starych 
zasadach.
 Obowiązek złożenia sprawozdania finanso-
wego mają wszystkie organizacje. Te które mają rok 
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia, muszą do 31 
marca złożyć CIT-8 i CIT-8/0 do swojego urzędu skarbo-
wego, a 15 dni po zatwierdzeniu przez odpowiednią władzę  
w organizacji, sprawozdanie finansowe. Czas na zatwierdze-
nie jest do 30 czerwca.
 Obowiązkowe sprawozdania merytoryczne mają 
tylko fundacje. One muszą złożyć takie sprawozdanie, zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 2001 
roku, do ministerstwa, jakie wskazały sobie w statucie. Sto-
warzyszenia zaś nie muszą tworzyć takich dokumentów. Poza 
tymi organizacjami, które mają status pożytku publicznego 
lub – co niestety zdarza się najczęściej – mają zapisane to 
 statutach.
 I tu warto podkreślić, by zatwierdzanie spra-
wozdań odbywało się zgodnie ze statutami. Tam jest 
zapisane, kto zatwierdza sprawozdanie. Jeżeli żadna  
z władz nie ma tego przypisanego, to zgodnie z przepisami  
w przypadku stowarzyszeń robi to walne zebranie członków, 
a w przypadku fundacji władza, która ma przypisane do-
mniemanie kompetencji.
 Drogie organizacje – pamiętajcie by wszystkie spra-
wozdania złożyć w terminie.
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ WSPIERA 
LOKALNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE! OPRÓCZ URUCHO-
MIENIA ŚRODKÓW, ZAREZERWOWANYCH W LSR NA WSPARCIE  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, BIUROLGD PEŁNI FUNKCJĘ 
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POMAGA M. IN. W 
ZAKŁADANIU ORGANIZACJI ORAZ W BIEŻĄCYCH SPRAWACH,  
ZWIĄZANYCH Z CODZINNYM FUNKCJONOWANIEM ORGANI-
ZACJI.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!
Wieści Ziemi Siedleckiej      Nr 2/2016    Rok I
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STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO  
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje liczne działania na rzecz szero-
ko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich, głównie poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i wspieranie 
oddolnych inicjatyw w tym zakresie.
 W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU KIEROWANEJ PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-
2023 REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE CELE:

CEL GŁÓWNY I: WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ORAZ ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.
Cel szczegółowy 1: Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności poprzez zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego 
i kulturowego.
Operacje polegające na wspieraniu ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze 
oraz działania polegające na rewitalizacji obiektówi miejsc lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Cel szczegółowy 2: Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczeństw lo-
kalnych.
Operacje polegające na aktywizacji i integracji społeczności lokalnych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej, a także wspieraniu 
rozwoju organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 
Kwota przeznaczona na ww. działania na lata 2016- 2023 wynosi 1 800 000 zł.

CEL GŁÓWNY II: ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WZROST ZATRUDNIENIA.
Cel szczegółowy 1: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska.
Operacje polegające na:
- tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszeniu kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;
- rozwijaniu działalności poprzez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszeniu kompetencji osób realizujących operacje w tym 
zakresie, a także tworzeniu inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Cel szczegółowy 2: Promocja współpracy i przedsiębiorczości społecznej.
Operacje polegające na tworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podniesieniu ich kompetencji. 

Wysokość premii dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosi 60 000 zł. 
Limit pomocy na jednego beneficjenta w ramach rozwijania działalności gospodarczej wynosi: 300 000 zł.
Limit pomocy dla operacji w okresie realizacji LSR wynosi: 300 000 zł, a w przypadku inkubatora przetwórstwa lokalnego: 500 000 zł.
Kwota przeznaczona na ww. na lata działanie wynosi: 4 500 000 zł.

CEL GŁÓWNY III: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU LGD ZS ORAZ POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
JEGO MIESZKAńCÓW.
Cel szczegółowy 1: Wsparcie dla rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększenie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii.
Operacje polegające na wspieraniu działań polegających na budowie, modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz 
zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej oraz wspieranie działań polegających  na poprawie dostępności komunikacyjnej 
obszaru.

Cel szczegółowy 2:  Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru LGD oraz jego promocja.
Operacje obejmujące: 
• tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno – kulturalną;
• tworzenie sieci współpracy na obszarze działania LSR w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
• upowszechnianie wiedzy o obszarze.
Kwota przeznaczona na ww. działanie na lata 2016- 2023 wynosi 2 700 000 zł.

Intensywność wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest określona w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Siedleckiej.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku, zgodnego z założeniami Strategii Rozwo-
ju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dostępnej na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl, w terminie wskazanym  
w ogłoszeniu o naborze na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Biuro LGD ZS  świadczy bez-
płatne doradztwo w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych. 

Ważne! 
Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorstwa, na granty, 
tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego itd.) ma obowiązek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe). Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce Wnioski.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, formy i wysokości pomocy oraz kryteriów jej przyznawania, a także procedur wyboru  
i oceny operacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pod nr 25 633 01 39 oraz 
na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl.

Przedstawiciele  
LGD Ziemi Siedleckiej  

powołani na członków  
Mazowieckiej Rady Działalności  

Pożytku Publicznego

 Marszałek Województwa Mazowieckiego 
powoła członków Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji. W składzie Rady 
znajdzie się miejsce dla Huberta Pasiaka, Prezesa 
LGD Ziemi Siedleckiej oraz Andrzeja Rybusa-Toł-
łoczko, pracownika Biura LGD. To wielkie wyróżnie-
nie dla naszej organizacji!
 Rada to ciało konsultacyjne i opiniodawcze powo-

ływane przez Marszałka województwa na wniosek organi-
zacji pozarządowych. Kompetencje Rady wynikają z ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kształtowały 
się one również w praktyce podczas trzech dotychczasowych kaden-
cji Rady. Do zadań tych należy m. in.: wyrażanie opinii w sprawach 
dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; wyraża-
nie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego doty-
czących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, 
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między 

organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowy-
mi, wybór kandydatów do komisji konkursowych opiniujących 
oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych 
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy 
czy delegowanie, na wniosek innych podmiotów, członków Rady 
do prac z komisjach, grupach roboczych, kapitułach konkurso-
wych i innych zespołach.
 W skład nowo powołanej Rady IV kadencji wchodzi za-

ledwie ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych, trzech 
przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przed-
stawiciel Wojewody Mazowieckiego oraz pięciu przedstawicieli 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przedstawiciele mazo-
wieckich organizacji pozarządowych wybierani byli w głosowaniu, 
które odbyło się w terminie od 28 października do 28 listopada 
2016 r. Hubert Pasiak oraz Andrzej Rybus-Tołłoczko zdeklasowa-
li konkurencję, zdobywając znacznie ponad 100 głosów poparcia 
mazowieckich organizacji pozarządowych każdy. 
 Organizacje pozarządowe oraz lokalnych działaczy 

społecznych zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami naszej 
LGD w Mazowieckiej Radzie!
 Więcej informacji: www.dialog.mazovia.pl



 
8

Wieści Ziemi Siedleckiej    Nr 2/2016    Rok I

Wieści Ziemi Siedleckiej
Biuletyn Lokalnej Grupy  

Działania Ziemi Siedleckiej

Redaktor naczelny: Hubert Pasiak
Redakcja: Danuta Pasiak, Beata Młyńska, Andrzej Ry-
bus-Tołłoczko

Współpraca: Paweł Trojanowski, Alicja Zasuwik, Bo-
żena Polak-Stojanova, Małgorzata Borkowska, Michał 
Gajowniczek 
Korekta, skład i łamanie: Łukasz A. Wawryniuk
Wydawca: Stowarzysznie Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Siedleckiej
Adres: Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk
Biuro w Siedlcach: ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce-

tel./fax: (25) 633 01 39
e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl
www.lgdsiedlce.pl
KRS:0000481573 NIP: 821-264-00-91       REGON: 147053726
Konto bankowe: 34 9198 0003 0000 2118  2000 0010

Nakład: 2000 egz. 
Druk: FOLDRUK Media Sp. z o. o., Siedlce, ul. Starzyńskiego 10 

 
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 

Jesteśmy 
dla Ciebie!

ZAPRASZAMY  
NA NASZĄ STRONĘ  

WWW.LGDSIEDLCE.PL

 
LOkALNA  

StrAtEGIA 
rOZWOJu

redaguje Beata Młyńska 
specjalista ds. doradztwa  
i koordynacji projektów

 Nabór nr 1/2016 w zakresie „Tworzenia 
nowych podmiotów gospodarczych oraz podno-
szenie kompetencji osób realizujących operacje  
w tym zakresie”, alokacja 420 000 zł oraz Nabór nr 
2/2016 w zakresie „Rozwijania działalności   przez   
istniejące   podmioty   gospodarcze   oraz   podno-
szenie kompetencji osób realizujących operacje  
w tym zakresie”, alokacja 350 000 zł. 
 Mimo, iż zainteresowanych trwającymi 
naborami było wielu, finalnie, w odpowiedzi na 
ogłoszone nabory wpłynęło 6 wniosków, na łącz-
ną kwotę 712 662,00 zł.
 Wnioski po wstępnej weryfikacji Biura zo-
staną poddane ocenie przez Radę LGD Ziemi Sie-
dleckiej. Posiedzenie Rady zaplanowano na po-
czątek stycznia 2017 roku. 
 Wyniki wyboru zostaną opublikowane na 
stronie www.lgdsiedlce.pl.   

- aktywizacja i integracja społeczności lokalnych 
oraz rozwój współpracy międzysektorowej;

- wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych 
oraz grup nieformalnych;

- tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defawo-
ryzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - 
nowoutworzone podmioty gospodarcze;

- tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defa-
woryzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji 
rozwijanie działalności gospodarczej przez PES;

- wspieranie działań polegających na budowie lub 
modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności 
publicznej oraz zmianie zagospodarowania prze-
strzeni publicznej;

- wspieranie działań polegających na poprawie 
dostępności komunikacyjnej;

- tworzenie i rozwijanie oferty obszaru  
w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną;

- tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym 
LSR, w szczególności na rzec z przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu;

- upowszechnianie wiedzy o obszarze;
- tworzenie nowych podmiotów gospodarczych 

oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie;

- rozwijanie działalności przez istniejące pod-
mioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji 
osób realizujących operacje w tym zakresie.

 Szczegółowe informacje na temat zakre-
su, formy i wysokości pomocy oraz kryteriów 
jej przyznawania, a także procedur wyboru  
i oceny operacji można uzyskać w Biurze Lokal-
nej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Cho-
pina 10, 08-110 Siedlce, pod nr 25 633 01 39 oraz 
na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl.   

Plany na 2017 rok!
 Zgodnie z harmonogramem naborów 

wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność, LGD Ziemi 
Siedleckiej w 2017 roku planuje ogłosić nabory  
z następujących działań: 

- wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjaty-
wy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przy-
rodnicze;

- wspieranie działań polegających na rewitalizacji 
obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzic-
twa historycznego i kulturowego;

Za nami  
pierwsze nabory!

 W okresie od 24 listopada 2016 r. do 8 
grudnia 2016 r. Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: 
Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedl-
ce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, 
Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego, ogłosiła nabory wniosków  
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Znajdź nas na Facebooku!
www.facebook.com/lgdsiedlce


