




Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej już po raz drugi 
przeprowadziła konkurs pt.: „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”. 
W ten sposób nagradza lokalnych liderów, którzy codzienną 
pracą przyczyniają się do pozytywnych zmian na terenie działania 
LGD. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się 13 grudnia w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w Siedlcach. 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działa na 
terenie gmin Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, 
Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Konkurs 
adresowany był do mieszkańców oraz podmiotów, 
funkcjonujących na terenie tych gmin. 

Celem konkursu było wyróżnienie i promocja działalności 
lokalnych liderów zmian, tzw. „Ambasadorów”, którzy 
poprzez swoją codzienną aktywność w różnych 
obszarach życia społecznego i gospodarczego budują 
kapitał społeczny na obszarze funkcjonowania Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, inspirują innych do 
podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju 
społeczności lokalnych – tłumaczy Hubert Pasiak – Prezes 
LGD i Przewodniczący Kapituły konkursowej. 

Obecnie LGD Ziemi Siedleckiej wdraża Strategię Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-
2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Siedleckiej (LSR), na którą pozyskało ponad 
11 mln złotych. Co chwilę ogłasza nabory wniosków na 
duże kwoty i głównie z tą działalnością jest dziś kojarzona. 
Jednak siedlecka LGD nie koncentruje się na byciu wyłącznie 
operatorem środków z PROW. Realizuje liczne projekty, 
których celem jest aktywizacja społeczności lokalnych, 
budowanie zaufania i współpracy na poziomie lokalnym. 
Jednym z nich jest projekt „Partnerstwa lokalne na rzecz 
rodziny”, realizowany w ramach FIO. W ramach projektu 
zrealizowano mnóstwo działań we współpracy z lokalnymi 
liderami, angażujących rodziny i całe społeczności. 
Nowością, która się sprawdziła, było przekazanie środków 
na działania samym społecznościom, tzw. „bonów 
społecznych”. „Bony o łącznej wartości ponad 10 tys. zł 
miały pokazać, że mamy zaufanie do naszych mieszkańców, 
ich uczciwości, zaradności i kreatywności. Za te pieniądze 
zrealizowano 7 inicjatyw społecznych, w których udział 

wzięło ponad tysiąc osób! To najlepiej pokazuje, że mamy 
ogromny potencjał ludzki, którym należy się zająć na 
poważnie. Zająć, czyli wspierać i wykorzystać!” – tłumaczy 
Prezes LGD.

W gminach objętych działaniem LGD mieszkańcy 
podejmują wiele cennych inicjatyw, które przyczyniają 
się do rozwoju społeczności lokalnych. Dlatego zrodził 
się pomysł, aby nagrodzić reprezentantów z 3 sektorów: 
publicznego, gospodarczego i społecznego. Członkowie 
kapituły konkursowej przyznają, że wybór bardzo trudny. 
Pod ocenę brane były trzy kryteria: podejmowanie inicjatyw 
wspólnotowych oraz ich wspieranie na terenie obszaru 
LGD Ziemi Siedleckiej, upowszechnianie współpracy 
międzyludzkiej w obrębie reprezentowanego sektora 
oraz współpracy międzysektorowej, a także zwiększanie 
aktywności społecznej przedstawicieli 3 w/w sektorów. 

Zarząd LGD Ziemi Siedleckiej wybrał taki skład Kapituły 
konkursowej, aby odzwierciedlał podział na 3 sektory życia 
społecznego. Przedstawiał się on następująco: Hubert Pasiak 
(Prezes LGD Ziemi Siedleckiej) – Przewodniczący, Radosław 
Strzaliński (Członek Zarządu LGD Ziemi Siedleckiej), 
Danuta Pasiak (Kierownik projektu „Partnerstwa lokalne 
na rzecz rodziny”) – Sekretarz, Beata Like (Pracownik LGD 
Ziemi Siedleckiej), Małgorzata Borkowska (Właściciel 
Firmy „Dworskie Smaki” Sp. z o.o. - Ambasador Zmian 
Ziemi Siedleckiej 2016), Aneta Karczmarska (Prezes 
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Radość” z Radomyśli 
- Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej 2016).
Tegorocznymi laureatami Konkursu zostali:

Gmina Wiśniew – sektor publiczny

Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w 
Wodyniach – sektor gospodarczy

Stowarzyszenie Aktywny Senior Gminy Zbuczyn - sektor 
społeczny

Wyróżnienie specjalne otrzymała Pani Bogusława Gorzała. 

 Gala wręczenia wyróżnień odbyła się podczas 
konferencji podsumowującej projekt „Partnerstwa lokalne 
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na rzecz rodziny”. Było wiele emocji, ciepłych słów, 
podziękowań. Laureaci zostali nagrodzi pamiątkowymi 
statuetkami i nagrodami rzeczowymi. 

W skrócie o naszych Laureatach......

Gmina Wiśniew jest samorządem, który się wyróżnia  
na tle innych samorządów naszego regionu inwestowaniem 
w kapitał ludzki. Gmina realizuje mnóstwo inicjatyw 
i wydarzeń wspólnotowych. Są to liczne wydarzenia 
kulturalne, angażujące liczne grupy społeczne z terenu 
gminy i obszaru LGD. Bezpośrednim powodem zgłoszenia 
Gminy Wiśniew do konkursu Ambasador Zmian Ziemi 
Siedleckiej jest podjęcie się inicjatywy powołania 
Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.

Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą  
w Wodyniach jest przedsiębiorstwem społecznym o 
rynkowej orientacji, świadczy usługi innym podmiotom, 
publicznym i prywatnym, na zasadach rynkowych. 
Spółdzielnia stara się podejmować działania społeczne 
oraz oświatowo-kulturalne na rzecz środowiska lokalnego, 
jak również działania społecznie użyteczne w sferze 
publicznej, określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Spółdzielnia wspiera organizacyjnie i technicznie inicjatywy 
wspólnotowe, podejmowane na terenie LGD Ziemi 
Siedleckiej, w szczególności na terenie gminy Wodynie. 

Stowarzyszenie „Aktywny Senior Gminy Zbuczyn” zostało 
powołane 27 marca 2017 r.  Stowarzyszenie inicjuje szereg 
działań integrujących społeczeństwo seniorów z terenu 
gminy Zbuczyn oraz z obszaru LGD Ziemi Siedleckiej. Dzięki 
inicjatywie Stowarzyszenia, Gmina Zbuczyn przystąpiła do 
programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, dzięki której osoby 
po 60 roku życia mogą korzystać z licznych ulg i zniżek. 
Stowarzyszenie bierze udział w animacji społeczeństwa  
w swoim regionie oraz popularyzowaniu kultury. 

Pani Bogusława Gorzała jest lokalnym liderem,  
organizatorką licznych wydarzeń kulturalnych m.in. 
V Festiwalu Biesiadnego w Stoku Lackim,  potrafi 
zmotywować społeczność lokalną do wspólnego działania, 
przygotowania miejsca i zaplecza festynu, przygotowania 
poczęstunku dla gości, zespołów ludowych oraz gwiazd 
ogólnopolskich, a także gości zagranicznych. Współpracuje 
z licznymi instytucjami działającymi na Obszarze działania 
LGD Ziemi Siedleckiej.

Konkurs „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej” został 
zorganizowany w ramach projektu „Partnerstwa lokalne 
na rzecz rodziny”, który 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. 






