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NEWSLETTER 
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej 



„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony 

Wzgardzony okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami, 
A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami.” 

 

W szczególnym czasie Bożego Narodzenia, 

prosimy przyjąć życzenia 

wewnętrznego spokoju, radości, miłości, wytrwałości 

i sukcesów w dążeniu do wytyczonych celów 

oraz błogosławieństwa Bożego 

na każdy nadchodzący dzień nowego roku. 

 

       Zarząd i pracownicy 

       LGD Ziemi Siedleckiej 



W 2018 roku LGD Ziemi Siedleckiej wspierała grupy nieformalne 
realizujące przedsięwzięcia w ramach projektu „Mazowsze Lokalnie 
uruchamia energię społeczną”.  

LGD ZS użyczyło osobowości prawnej  grupom realizującym 
następujące projekty: 

- Domanicka oaza spotkań „DOM” (Domanice, Gmina Domanice) 

- Zielone Centrum spotkań (Kownaciska, Gmina Suchożebry) 

- Smutna kartka z kalendarza (Seroczyn, Gmina Wodynie) 



Domanicka oaza dla mieszkańców (DOM) 

Grupa nieformalna Aktywne Domanice od września br. realizowała projekt 
„Domanicka oaza dla mieszkańców (DOM)”, który był dofinansowany ze 
środków Programu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS oraz 
Stowarzyszenie SOKiAL. 

W ramach realizacji  projektu zostało wykonane utwardzenie z kostki brukowej 
pod 2 ławki oraz ułożono obrzeża do rabat z roślinami. Powyższe prace zostały 
wykonane bardzo sprawnie. Dlatego na dzień 22 września 2018 r. zostali 
zaproszeni mieszkańcy wsi Domanice do wykonania prac porządkowych terenu, 
podcięcia gałęzi na rosnących na działce drzewach, posadzenia roślinności 
i wyściółkowania rabat korą. Pracowało 13 mieszkańców, w tym dzieci. Prace 
zostały wykonane bardzo sprawnie, wszystkie rośliny zostały posadzone 

i podlane. Mieszkaniec wsi udostępnił również swój ciągnik z przyczepą w celu 
wywiezienia gałęzi oraz innych części roślin nagromadzonych  w związku 

z porządkowaniem terenu. Pani sołtys podarowała również maty do wyłożenia 
na rabatach chroniące przed chwastami.  

W październiku mieszkańcy wsi zamontowali ławki na wcześniej 
przygotowanym podłożu z kostki brukowej. Z ławeczki zaraz po jej 
zamontowaniu skorzystał jeden z mieszkańców naszej gminy. Następnie w dniu 
3 listopada 2018 r. został zainstalowany obok ławek zewnętrzny kosz na śmieci. 
Ostatni akcent naszych prac to uzupełnienie rabat korą, które zostało 
wykonane w dniu 12 listopada 2018 r. Teraz z niecierpliwością czekamy na 
wiosnę i na możliwość korzystania z terenu przez mieszkańców. 

           Przedstawiciele grupy nieformalnej 
                         Aktywne Domanice 





Inicjatorki zieleni z Kownacisk 

Jesteśmy mieszkańcami wsi Kownaciska. Udzielamy się społecznie i dążymy do 
spełniania warunków sprzyjających integracji mieszkańców na świeżym 
powietrzu. W tym roku postanowiliśmy zbudować altanę. Dotychczasowy 
fundusz, który pozyskaliśmy wspólnie udzielając się społecznie i pozyskując 
bony w konkursach, wystarczył tylko na postawienie szkieletu altany. 

Założyliśmy grupę nieformalną i złożyliśmy wniosek do FIO Mazowsze Lokalnie. 
Przez pierwszy etap wniosek przeszedł pozytywnie. W drugim etapie nasi 
mieszkańcy, w ośmioosobowym składzie, dali z siebie wszystko i dobrze 
zaprezentowali nasz pomysł przed komisją. Udało się! 

Po podpisaniu umowy z FIO w pierwszej kolejności zakupiliśmy kostkę do 
altany, a następnie przygotowaliśmy teren, który został wyrównany 

i utwardzony. U jednego z naszych mieszkańców, posiadającego tartak, 
zakupiliśmy drewno, które przygotował na meble. Kolejny nasz mieszkaniec, 
wykonał meble a Panie z naszej wsi pomalowały je. 

Dzięki FIO Mazowsze Lokalnie i przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Siedleckiej udało nam się pozyskać 3000 zł na kostkę oraz 2000 zł na zakup 
drewna do budowy mebli do altany. Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej 
pomogła nam w administrowaniu i rozliczeniu projektu, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni. 

           Przedstawiciele grupy nieformalnej 
                           Inicjatorki zieleni 





„Smutna kartka z kalendarza” 

Głównym celem realizacji projektu było przywrócenie pamięci o niewinnych ofiarach 
Bitwy o Seroczyn we wrześniu 1939 r. Udało się to osiągnąć poprzez współpracę 
naszej grupy z różnymi instytucjami i organizacjami, które zaangażowały się w 
realizację przedsięwzięcia. W działania włączyli się przedstawiciele różnych 
środowisk i różnych grup wiekowych. Mamy nadzieję, że udział najmłodszych 
uczestników stanie się początkiem budowania pewnej „tradycji wspomnienia  
i pamięci”. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: dokonano 
oceny stanu mogiły przez fachowca z zawodowym doświadczeniem; pod jego 
kierunkiem zostały wykonane niezbędne prace naprawcze, w które zaangażowali się 
również członkowie Klubu Historyczno - Kolekcjonerskiego im. B. Wernera, 
druhowie OSP i młodzież szkolna;  wykonano prace kamieniarskie: renowacja opaski 
betonowej, wykonanie cokołu pod płytę upamiętniającą ofiary; - usunięto starą 
roślinność,  został nagrany reportaż - wywiad z żyjącym, naocznym świadkiem Bitwy 
o Seroczyn. Prezentacja reportażu odbyła się podczas Wieczoru Patriotycznego, 
który był jednocześnie spotkaniem podsumowującym projekt. Reportaż został 
zarejestrowany również w wersji dźwiękowej dzięki rejestratorowi dźwięku, który 
ostatecznie został użyczony przez osoby prywatne (musieliśmy zrezygnować 

z zakupu i zaplanowaną kwotę przeznaczyć na materiały do renowacji pomnika) 
przygotowanym przez młodzież szkolną i sekcję muzyczną Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wodyniach. Wieczór Patriotyczny był międzypokoleniowym spotkaniem 
wpisującym się w obchody Święta Niepodległości w Gminie Wodynie. Był on także 
połączony z obchodami Dnia Seniora. Reportaż został udostępniony w internecie 

i został wyświetlony już ponad 200 razy. Ponadto zorganizowano spotkanie uczniów 
Zespołu Szkół w Seroczynie z bohaterką reportażu. W spotkaniu wzięli również 
udział członkowie grupy nieformalnej oraz zaproszeni mieszkańcy. Na spotkaniu 
podsumowano konkursy "Smutna kartka z kalendarza" - plastyczny dla uczniów 

klas I-VI szkoły podstawowej literacki dla uczniów VII-VIII sp i III gimnazjum. 
Laureatom wręczono nagrody. Odbyła się również wystawa nagrodzonych prac, 
a także fotografii i dokumentów pt. "Dawny Seroczyn" przygotowana przez Klub 
Historyczno-Kolekcjonerski.  

           Przedstawiciele grupy nieformalnej 
                       Aktywni dla przeszłości 
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Biuro w Siedlcach: 
ul. Chopina 10, pok. 201, 
08-110 Siedlce 
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