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Czwarta ksi¹¿ka 
o naszej „Ma³ej Ojczyźnie”

Sekretarz Gminy Siedlce
Ewa Kad³ubowska-Warecka
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jakoœci ¿ycia naszych mieszkañców. Przed-
stawiamy te¿ liderów wsi, czyli so³tysów, 
³¹czników miêdzy mieszkañcami gminy 
a jej w³adzami. Przypominamy równie¿ 
nazwiska wczeœniejszych so³tysów, od 
roku 1973, czyli pocz¹tków Gminy Siedlce. 
Pokazujemy, jak wygl¹daj¹ i co dzieje siê 
w wiejskich œwietlicach, których w Gminie 
Siedlce jest w sumie 16.

Polecam Pañstwu lekturê czwartej 
ksi¹¿ki o naszej Ma³ej Ojczyźnie.

Przedstawiamy Pañstwu kolejn¹ 
publikacjê o Gminie Siedlce. Tym razem 
to ksi¹¿ka o 35 so³ectwach naszej gminy. 
Najwiêksze to Nowe Iganie mieszka w nim 
ponad 1300 osób. Najmniejszym so³ectwem 
jest Biel, tam mieszka 45 osób. Niezale¿nie 
od wielkoœci, w ka¿dej z nich mieszkaj¹ 
ludzie, dla których wa¿na jest jakoœæ ¿ycia. 
To, by by³o ono coraz lepsze. W tej ksi¹¿ce 
przyjrzymy siê miêdzy innymi temu, jak 
wykorzystywane s¹ fundusze so³eckie, 
bo to one w³aœnie maj¹ na celu poprawê 
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So³ectwa: 
Bia³ki, Biel, B³ogoszcz, Chodów, 

Golice, Golice-Kolonia, Grabianów, 
Grubale, Jagodnia, Joachimów, 

Nowe Iganie, Nowe Opole, 
Opole Œwierczyna, 

Osiny, Pruszyn, Pruszynek, 
Pruszyn-Pieñki, Pustki, Purzec, 

Rakowiec, Stare Iganie, Stare Opole, 
Stok Lacki-Folwark, Stok Lacki, 

Strza³a, Topórek, Ujrzanów, Wo³yñce, 
Wo³yñce-Kolonia, Wólka Leœna, 

¯abokliki, ¯abokliki-Kolonia, 
¯elków-Kolonia, ¯ytnia
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Podsumowuj¹c – imponuj¹ca to Gmina 

– nowoczesna, dobrze zarz¹dzana, dyna-
micznie rozwijaj¹ca siê.

W imieniu wydawcy, Stowarzyszania 
„Brama” dziêkujê wszystkim tym, którzy 
przyczynili siê do wydania publikacji 
o Gminie Siedlce.

So³ectwa 
Gminy Siedlce

Ksi¹¿k¹ o so³ectwach koñczymy 
cykl wydawnictw poœwiêconych Gminie 
Siedlce opublikowanych przez Siedleckie 
Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne 
„Brama” w latach 2010-2014. Przedstawiliœmy 
w nich historiê i lata wspó³czesne gminy 
i jej mieszkañców, poznaliœmy pasjonatów, 
organizacje pozarz¹dowe, ludzi maj¹cych 
wp³yw na rozwój gminy. Poznaliœmy w³a-
dze samorz¹dowe i ich dzia³alnoœæ na rzecz 
mieszkañców.

Prezes 
Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego

BRAMA
Ewa Talacha-Koperkiewicz
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Wójt Gminy Siedlce Miros³aw Bieniek
przed budynkiem Urzêdu Gminy
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• Czy gmina Siedlce wyró¿nia siê 
na mapie Polski?

- A sk¹d! :-) Na papierze jesteœmy 
tacy, jak inni. Zgodnie z ustaw¹, gmina 
Siedlce jest taka sama, jak pozosta³e 12 
gmin powiatu. Taka sama jak ka¿da gmina 
w kraju. ¯eby wiedzieæ, jak tu jest, trze-
ba tu przyjechaæ. A warto. ¯eby poznaæ 
ró¿nice dobrze jest wiedzieæ, jak jest gdzie 
indziej. A tak bardziej powa¿nie... ró¿nimy 
siê przede wszystkim liczb¹ mieszkañców. 
W 35 so³ectwach mieszka 17,5 tysi¹ca 
ludzi. W skali powiatu jesteœmy zatem naj-
liczniejsi. Druga jest gmina Zbuczyn – 10 
tysiêcy i Kotuñ - powy¿ej 8 tysiêcy. Poza 
tym co roku przybywa nam mieszkañców, 
od 200 do 250, co nie jest takie powszechne 
w naszym kraju, wiêc na mapie demogra-
fi cznej jesteœmy „zielon¹ wysp¹”. Kolejna 
sprawa to po³o¿enie. Nasze miejscowoœci 
tworz¹ pierœcieñ wokó³ miasta. Jesteœmy 
wiêc nie wiejsk¹ czy rolnicz¹, ale typowo 
podmiejsk¹ gmin¹, poza ma³ymi wyj¹tka-
mi, czyli wioskami oddalonymi od Siedlec 
o 8 czy 10 kilometrów. Atrakcyjnoœæ gminy 
to tak¿e œwietna komunikacja, praktycznie 
do wszystkich wsi docieraj¹ autobusy ko-

munikacji miejskiej z Siedlec. Zatem ³atwy 
i powszechny dostêp do kultury, oœwiaty, 
rekreacji, us³ug i handlu przy jednocze-
snych walorach ¿ycia poza miastem, czyli 
niskich kosztach utrzymania i tym wszyst-
kim, co sprawia, ¿e ludzie przenosz¹ siê na 
powrót na wieœ – sielskie otocznie.

• Jaki jest odbiór gminy na ze-
wn¹trz? Czy do Pana docieraj¹ uwagi 
od innych samorz¹dowców? Jakiego 
rodzaju?

- Niespecjalnie mówi¹ o tych sprawach, 
„Ka¿da sroczka swój ogonek chwali”. Bo 
dla ka¿dego wójta jego gmina jest przecie¿ 
najlepsza. :) Natomiast koledzy doskonale 
zdaj¹ sobie z tego sprawê, ¿e dziêki swemu 
po³o¿eniu gmina Siedlce rozwija siê œwiet-
nie i tak pewnie pozostanie. Wiêc pewnie 
niejeden chcia³by siê zamieniæ.

• Na ile to jest trwa³e? Czy gmina 
bêdzie równie atrakcyjna za 10 lat?

- Ale¿ sk¹d... myœlê, ¿e du¿o bardziej! :-) 
Myœlê, ¿e tak. Atuty, o których ju¿ mówi³em, 
i za dziesiêæ lat nie strac¹ na aktualnoœci, 
o czym niech œwiadczy to, ¿e mamy plany 

Gmina Siedlce jest i pozostanie 
atrakcyjna – dla ludzi i inwestorów       

z wójtem Gminy Siedlce Miros³awem Bieñkiem 
rozmawia³a Beata Talacha
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Bo dla ka¿dego 
wójta jego 
gmina jest 
przecie¿ 
najlepsza.

zagospodarowania przestrzennego, na któ-
rych naniesione s¹ bardzo du¿e obszary pod 
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne. 
Tak¿e – miejsca, gdzie mog¹ powstawaæ 
przetwórnie czy fi rmy us³ugowe. W zasadzie 
obrót ziemi¹ trwa u nas ca³y czas.

• S¹ jednak miejscowoœci, gdzie nie 
ma dzia³ek na sprzeda¿ – na przyk³ad 
w Purzecu.

- Pewnie gdzieœ to siê zdarza, jest kilka 
ma³ych so³ectw, w których ze wzglêdu na 
po³o¿enie faktycznie dzia³ek budowlanych 
mo¿e brakowaæ. Jednak z za³o¿eñ planu 
zagospodarowania przestrzennego wynika, 
¿e mamy tereny, które mog¹ obs³u¿yæ 50 
tysiêcy mieszkañców. Do takiej liczby nam 
jeszcze daleko, kilkadziesi¹t lat na to nie star-
czy. Wiêc jedn¹ z tych pewnych rzeczy, do-
tycz¹cych przysz³oœci gminy, jest jej rozwój. 
Ludzie bêd¹ siê sprowadzaæ, budowaæ, bêd¹ 
powstawaæ nowe fi rmy. Mamy nie tylko na-
dziejê na przysz³oœæ, mamy ju¿ konkretne, 
ambitne plany. Ju¿ dziœ mogê powiedzieæ, 
¿e czas, który nadchodzi, to dobry czas dla 
naszej gminy.  

• Powiedzia³ pan, ¿e gmina Siedlce 
jest du¿a, blisko dwukrotnie wiêksza 
od kolejnej pod tym wzglêdem. Dzie-
si¹tki so³ectw, za ka¿dym so³tysi, rady 
so³eckie.. W jaki sposób radzi Pan so-
bie w tych warunkach? W jaki sposób 
Pan kojarzy so³ectwa?

- Jestem wójtem od 20 lat, w samorz¹-
dzie dzia³am jeszcze d³u¿ej, znam ka¿d¹ 
wieœ, wiem, jak wygl¹da. Choæ zmieniaj¹ 
siê szybko, co robi wra¿enie, nad¹¿am. 
Zreszt¹ w tych zmianach mo¿na dopatrzyæ 
siê te¿ pewnej ci¹g³oœci i sta³oœci. Z dum¹ 
mogê powiedzieæ, ¿e to, co dobre, pozostaje 
niezmienne... A co do mojej pamiêci, proszê 
mnie sprawdziæ.

• Jeœli spytam o Biel?...
- Biel to bardzo urokliwa miejscowoœæ, 

najbardziej oddalona na pó³nocny wschód, 
bardzo malutka, nie ma stu mieszkañców, 
ma oœwietlenie, asfaltow¹ drogê przez ca³¹ 
wieœ, poza tym wodoci¹g i zaprojektowan¹ 
kanalizacjê, która zostanie zrobiona w naj-
bli¿szych latach.

• ̄ ytnia?... ¿eby trzymaæ siê klucza 
alfabetycznego ;-)

- To nastêpna bardzo ma³a miejsco-
woœæ, te¿ bardzo atrakcyjna. Ma wodoci¹g, 
asfalt, oœwietlenie.

• Pustki...
- Wbrew nazwie sporo siê tam dzieje, 

z punktu widzenia samorz¹dowca. Pustki 
to wieœ tu¿ obok Stoku Lackiego. Ma wo-
doci¹g, gazoci¹g, kanalizacjê i komunikacjê 
miejsk¹. Le¿y przy drodze powiatowej 
w kierunku Olszanki.
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• Robi wra¿enie. 
- Mówi³em - „Ka¿da sroczka...”. Dobrze 

jest mówiæ o sukcesach. Tym ³atwiej i przy-
jemniej, ¿e za tymi sukcesami stoj¹ ludzie, 
których znam, z którymi pracujê, z jednymi 
d³u¿ej, z innymi krócej. So³tysi i nie tylko...

• Jakie cechy powinien mieæ dobry 
so³tys?

- Dobre pytanie. A odpowiedź trudna. 
Z³o¿ona. Zreszt¹, ka¿dy ma swoj¹ – samo-
rz¹dowiec, obywatel, wójt. Myœlê, ¿e to 
suma wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia. 
Przede wszystkim, so³tys powinien dobrze 
znaæ swoje œrodowisko i umieæ s³uchaæ 
ludzi. I wyci¹gaæ wnioski – dobrze, ¿eby 
by³y prawid³owe, w³aœciwe, ale przede 
wszystkim – byæ asertywnym, nie ulegaæ 
mieszkañcom. Zdarza siê bowiem, ¿e nie-
którzy oczekuj¹, ¿e ich postulaty zostan¹ 
zrealizowane od razu, a to nie zawsze jest 
mo¿liwe, chocia¿by ze wzglêdów ekono-
micznych. Tak wiêc, ¿eby s³ucha³ tak, by 
siê chcia³o mówiæ, i mówi³, ¿eby siê chcia³o 
s³uchaæ, ¿eby umia³ poci¹gn¹æ za sob¹ 
ludzi. I ¿eby mia³ cierpliwoœæ, by³ konse-
kwentny i m¹dry, by wiedzieæ, przy czym 
siê upieraæ, a przy czym nie. Tego siê cz³o-
wiek uczy na tym stanowisku. I oczywiœcie, 
¿eby by³ chêtny do nauki, bo bez tego ani 
rusz, przy dzisiejszym tempie zmian.

• O so³tysach mówi pan z dum¹. 
A jak jest z zaanga¿owaniem mieszkañ-

ców gminy? W jakim stopniu uczest-
nicz¹ w ¿yciu spo³ecznoœci?

- To prawda, wielu mieszkañców, myœlê, 
¿e to przede wszystkim ci, którzy siê u nas 
pobudowali, czêsto zamyka siê w swoich 
domach, ¿yje swoim ¿yciem, swoj¹ prac¹. 
Z drugiej strony mo¿na powiedzieæ, ¿e nie 
przychodz¹ na wiejskie zebrania, bo ju¿ 
wszystko maj¹. I tak trochê jest, zw³aszcza 
w tych wiêkszych wioskach, powy¿ej 1000 
mieszkañców, z tego pierwszego krêgu 
wokó³ miasta. Jest w nich woda, gaz, kana-
lizacja, miejska komunikacja, dobre drogi, 
chodniki, placówki oœwiatowe. Powiem, ¿e 
nawet ich rozumiem. Zamknêli jakiœ etap 
swego ¿ycia – budowê czy przeprowadzkê, 
teraz siê „zakorzeniaj¹”, odpoczywaj¹, zbie-
raj¹ si³y, tak to sobie t³umaczê. Za jakiœ czas, 
choæby w trosce o los dzieci, zechc¹ mieæ 
wp³yw na losy spo³ecznoœci, kszta³towaæ 
otoczenie i wróc¹ na zebrania, bo przysz³oœæ 
znów bêdzie mia³a dla nich wiêksze znacze-
nie. Najwiêksze zainteresowanie wykazuj¹ ci, 
którzy dopiero kupili dzia³ki i planuj¹ prze-
prowadzkê lub siê buduj¹. Oni chc¹ mieæ 
zrobion¹ infrastrukturê, utwardzon¹ drog¹. 
Ci ludzie aktywnie uczestnicz¹ w wiejskich 
zebraniach, bo s¹ osobiœcie zainteresowani 
zmianami w swoim otoczeniu.

• Jak uk³ada siê Pana wspó³praca 
z so³tysami?

- Z wiêkszoœci¹ so³tysów – bardzo dobrze. 
Oczywiœcie, jest grupa, z któr¹ pracuje siê 
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trudniej, to czêsto bardzo niedawno wybrani 
so³tysi, którzy chcieliby natychmiastowych 
zmian i realizacji swych wniosków „na wczo-
raj”. Ale to normalne, w koñcu to 35 osób, nie 
sposób wszystkich zadowoliæ. Ja staram siê 
nikogo nie wyró¿niaæ i wszystkich traktowaæ 
jednakowo. Zreszt¹ wa¿niejsza od harmonij-
noœci w takiej wspó³pracy jest efektywnoœæ, 
bo ludzie oceniaj¹ nas przez pryzmat naszych 
osi¹gniêæ - „po owocach ich poznacie”, wiêc 
dopóki siê szanujemy i wspólnie realizujemy 
plany, mamy sukcesy, mo¿emy czasem siê 
ró¿niæ w tej czy innej kwestii.

• Efektywnoœæ?... Jak pan ocenia 
efektywnoœæ funduszy so³eckich? Czy 
pieni¹dze wydawane s¹ w³aœciwie, 
rzeczywiœcie s³u¿¹c mieszkañcom?

- Przewa¿nie wydawane s¹ dobrze, 
zdarza siê jednak, ¿e œrodki wydawane s¹ 
na ostatni¹ chwilê, tylko po to, by je wydaæ. 
Osobiœcie mam w¹tpliwoœci w zwi¹zku 
z ostatni¹ decyzj¹ rady, która o 100 procent 
zwiêkszy³a fundusze so³eckie. Bo przypo-
minam, ¿e do tej pory kosztowa³o to gminê 
550 tysiêcy z³otych rocznie. Teraz bêdzie 
to 1.100 tysiêcy z³otych, czyli niemal 4,5 
miliona w czasie jednej kadencji. O tyle 
zostanie uszczuplony bud¿et na gminne 
inwestycje, np. drogi. I paradoksalnie, naj-
wiêcej pieniêdzy przypadnie wsiom, które 
maj¹ dobr¹ infrastrukturê. A te malutkie 
miejscowoœci, na zewn¹trz gminy, które na 
to czekaj¹, nawet z wiêkszymi œrodkami nie 

bêd¹ mog³y za du¿o zrobiæ, bo na inwe-
stycje tych pieniêdzy i tak bêdzie za ma³o. 
Wprawdzie „ma³e jest piêkne”, ale „du¿y 
mo¿e wiêcej”. Wtedy ci mali skorzystaliby 
bardziej na skupieniu œrodków i realizacji 
wiêkszych celów.

• Zbli¿a siê koniec kadencji samo-
rz¹dowej – jak Pan j¹ ocenia? Jakie 
by³y najwa¿niejsze  wydarzenia w jej 
trakcie?

- Z perspektywy czasu oceniam j¹ 
pozytywnie, chocia¿ by³a ona wyj¹tkowo 
burzliwa. Dosz³o do zmiany uk³adu si³ 
w radzie gminy, w trakcie kadencji, a to 
nie zdarza³o siê wczeœniej, zmieniono 
przewodnicz¹cego, zmieni³y siê sk³ady ko-
misji. Dosz³o do tak dziwnej sytuacji, ¿e np. 
w komisji bud¿etowej jest 15 radnych, 
a w komisji rolnictwa – 3.

Ale oczywiœcie, w ci¹gu tych czterech 
lat w gminie zdarzy³o siê wiele dobrych 
rzeczy, które poprawiaj¹ jakoœæ ¿ycia na-
szych mieszkañców. To np. ci¹g³a poprawa 
warunków w oœwiacie, oddanie do u¿ytku 
dwóch nowych przedszkoli, budowa przy 
ka¿dym Zespole Oœwiatowym nowoczesne-
go placu zabaw, wykonanie dwóch boisk 
o nawierzchni z tworzywa sztucznego. 
Skoro siê jest „zielon¹ wysp¹” na mapie 
demografi cznej... :-) To tak¿e moderniza-
cja i odnowienie budynku Urzêdu Gminy 
i ci¹g³a budowa infrastruktury zwi¹zanej 
z kanalizacj¹. Jesteœmy atrakcyjni i to 
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coraz bardziej, wiêc z nadziej¹ patrzymy 
w przysz³oœæ.

• A propos przysz³oœci. Co da gmi-
nie i okolicy inwestycja kV400?

- Przede wszystkim prawid³owe za-
bezpieczenie energetyczne naszych miej-
scowoœci, z czego nie wszyscy zdaj¹ sobie 
sprawê. A niektóre nasze wsie cierpi¹ ju¿ na 
niedobór mocy. Przede wszystkim jednak, 
to u nas, w Ujrzanowie, powstaje stacja roz-
dzielcza. I od tej inwestycji gmina regularnie 
bêdzie otrzymywa³a procent od jej wartoœci, 
2 procent wartoœci. Ponadto gmina dostanie 
pieni¹dze z podatku od powierzchni. To 
bêd¹ naprawdê du¿e sumy.

• Jak Pan radzi sobie z rutyn¹, 
znu¿eniem obowi¹zkami? Sk¹d Pan 
czerpie si³y do pracy?

- U mnie raczej syndrom wypalenia 
nie wystêpuje, chocia¿ zdarzaj¹ mi siê, jak 
ka¿demu, chwile zw¹tpienia, chwile, gdy 
mam wszystkiego dosyæ. Ale ja lubiê to, 
co robiê, mam wspania³ych pracowników, 
z którymi uda³o siê rozwi¹zaæ wiele pro-
blemów. Ponadto wierzê, ¿e nie zrobi³em 
jeszcze wszystkiego, co by³o, jest i bêdzie 
do zrobienia. Mam po co wstawaæ z ³ó¿ka 
i przychodziæ do pracy. Dostarcza mi wy-
zwañ, okazji, satysfakcji i spe³nienia. Jest te¿ 
wielu radnych i so³tysów, z którymi warto 
pracowaæ i siê staraæ. Oni daj¹ mi si³ê do 
dalszej pracy, …

• Pañscy wspó³pracownicy mówi¹, 
¿e nie mo¿e byæ mowy o pañskim wi-
zerunku bez dwóch elementów, obu, 
¿e tak powiem, pozazmys³owych, nie-
widzialnych. Jeden to rola trzynastki 
w pañskim ¿yciu. A drugi to spotkanie 
z Ojcem Œwiêtym, Janem Paw³em II. 
Zechce Pan coœ o tym powiedzieæ?

- Tak powiedzieli?... Bo to prawda. 
Lubiê 13. Urodzi³em siê 13-go, mieszka³em 
w bloku pod 13-k¹, 13-go po raz pierwszy 
zosta³em wybrany na wójta... Przyk³ady 
mo¿na by mno¿yæ. Trzynastka nigdy nie 
pozostawia obojêtnym. Wiêkszoœæ ludzi 
siê jej obawia, s¹dzi, ¿e przynosi pecha. 
A mi zawsze szczêœcie, wiêc j¹ lubiê. Kto 
wie, mo¿e to taka samospe³niaj¹ca siê 
przepowiednia. Dostaje siê to, na co siê 
czeka. Wiêc czekam na to, co dobre. Ale 
nie bezczynnie. Szczêœciu trzeba pomagaæ.

Ale takim najwiêkszym prze¿yciem 
by³o dla mnie bezpoœrednie spotkanie 
z papie¿em Janem Paw³em II w Watykanie. 
W 2003 roku by³em tam z grup¹ samorz¹-
dowców, ja mia³em mo¿liwoœæ podejœcia 
bli¿ej, zamienienia kilku s³ów, przekazania 
wiadomoœci, ¿e szko³a w Stoku Lackim 
otrzyma imiê Jana Paw³a II. Zreszt¹ ju¿ 
wczeœniej, w Siedlcach, w czerwcu 1999 
roku, by³em w komitecie organizacyjnym 
wizyty. Ta chwila rozmowy wywar³a na 
mnie ogromne wra¿enie. Jest dla mnie nie-
wyczerpanym źród³em energii i inspiracji.
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• A czy innym ludziom zdarza siê 
wp³ywaæ na Pana podobnie?

- O, takich ludzi by³o i jest bardzo wielu. 
Choæ nikomu tak mocno. Przede wszystkim 
ci z najbli¿szego otoczenia. Radni i so³tysi 
z kilkudziesiêcioletnim sta¿em, tacy jak Wi-
told Pachecki i Edward Kowalczyk. Maj¹ 
ogromne doœwiadczenie samorz¹dowe, ich 
wiedzy mo¿na ufaæ. Cieszê siê, ¿e mia³em te¿ 
okazjê poznaæ genera³a Tadeusza P³oskiego 
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Spotkanie
z Ojcem Œwiêtym
Janem Paw³em II,
2003 r.



16

U mnie 
raczej syndrom 

wypalenia 
nie wystêpuje...
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– to by³ wspania³y, otwarty cz³owiek, rozu-
miej¹cy problemy samorz¹du. Niestety, zgin¹³ 
w katastrofi e pod Smoleñskiem w 2010 roku.  

• Gmina Siedlce za 10 lat – jakieœ 
pomys³y, wyobra¿enia, jak bêdzie 
wygl¹daæ?

- Myœlê, ¿e za 10 lat gmina bêdzie 
mia³a ok.19 tysiêcy mieszkañców. Mam 
jednoczeœnie nadziejê, ¿e nie sprawdz¹ siê 
przepowiednie, i¿ zostanie ona wch³oniêta 
przez miasto. No, chyba ¿e mieszkañcy 
wyra¿¹ chêæ w referendum, ale w tej chwili 
nie wydaje mi siê to realne. Tendencje 
s¹ przeciwne. Ludzie wyprowadzaj¹ siê 
z miast, a kiedy przychodzi do decydowania 
na drodze referendum, to raczej siê od tego 
miasta oddzielaj¹.

• Mówiliœmy o ludziach, których 
Pan ceni, to mê¿czyźni, ale w Pana 
najbli¿szym otoczeniu s¹ g³ównie 
kobiety.

- To prawda. W tej chwili ca³¹ energiê 
i wolny czas poœwiêcam rocznej córeczce, 
Mai. Mam czworo dzieci – najstarsza córka, 
Olga, ma 28 lat, Marta 23, ale jest te¿ syn 
Bartek, 20-latek. A w moim ¿yciu, poza ¿on¹ 
oczywiœcie, s¹ jeszcze dwie wa¿ne kobiety 
– wnuczki Polcia i Antosia.

• Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Beata Talacha
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Budynek Urzêdu Gminy Siedlce 
po remoncie elewacji
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Mapa 
Gminy Siedlce
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So³ectwo to jednostka pomocnicza 

powo³ywana przez radê gminy 
w drodze uchwa³y; albo z w³asnej 

inicjatywy i po konsultacjach z mieszkañca-
mi, albo na ich proœbê. Tym samym gmina 
przekazuje czêœæ zadañ i kompetencji na 
najni¿szy samorz¹dowy szczebel w myœl 
zasady „zrób to sam”. Zadania, kompetencje 
i obszar so³ectw okreœla statut.

Zadania so³ectwa to miêdzy innymi:
• wspó³dzia³anie z miejscowymi organi-

zacjami spo³ecznymi w sprawach wa¿nych 
dla mieszkañców

• organizowanie ró¿nych form pomocy 
s¹siedzkiej

• organizowanie opieki i czasu wolnego 
dla dzieci i m³odzie¿y

So³ectwa 
– organy, zadania i kompetencje      

• podejmowanie dzia³añ maj¹cych na 
celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku 
publicznego

• organizowanie i wspó³dzia³anie z w³a-
œciwymi organami dla poprawy warunków 
sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿a-
rowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego.

Poza tym so³ectwo decyduje o prze-
znaczeniu i u¿ytkowaniu gminnego mienia 
oraz utrzymaniu, konserwacji, remoncie 
wiejskich obiektów komunalnych czy 
sportowych. Jest to oczywiœcie mo¿liwe  
w ramach planów i bud¿etu gminy. Wy-
ra¿a te¿ opiniê w sprawach dotycz¹cych 
np. planowanych na ich terenie inwestycji, 
remontu czy budowy dróg, oœwietlenia, 
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kanalizacji, zmian w rozk³adzie jazdy ko-
munikacji, zmian przeznaczenia obiektów 
oœwiaty, s³u¿by zdrowia, kultury i spor-
tu znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa. 
Tego rodzaju decyzje podejmowane s¹ na 
wiejskich zebraniach, które s¹ organami 
uchwa³odawczymi, a ich wykonaniem 
zajmuj¹ siê wybierani w tajnym i bezpo-
œrednim g³osowaniu so³tysi. Uczestnicz¹cy 
w zebraniach wiejskich decyduj¹ miêdzy 
innymi o wyborze i odwo³aniu organów 
so³ectwa, dzia³aniach zwi¹zanych z jego 
rozwojem, wspó³pracuj¹ z organami gminy 
w sprawach dotycz¹cych so³ectwa. Wed³ug 
ustawy zebrania odbywaæ siê powinny 
przynajmniej raz w roku. Najmniejsza jed-
nostka samorz¹dowa utrzymuje siê z dotacji 
gminy oraz dochodów za zarz¹dzanie lub 
wynajem gminnych b¹dź pozostaj¹cych 
w ich gestii obiektów.

So³tys:
• reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz
• przewodniczy radzie so³eckiej, zwo³u-

je zebranie wiejskie i kieruje jego obradami
• bierze udzia³ w sesjach rady miejskiej, 

wystêpuje w imieniu so³ectwa
• realizuje decyzje podjête na wiejskim 

zebraniu
• sprawuje bezpoœredni zarz¹d nad 

so³eckim mieniem komunalnym
• wspó³organizuje dzia³ania oraz zapo-

biega bezpoœrednio klêskom ¿ywio³owym 
oraz usuwa ich skutki

• wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿ar-
nej w profi laktyce przeciwpo¿arowej

• na podstawie uchwa³y rady pobiera 
podatki lokalne.

Dzia³ania so³tysa wspomaga piêcio-
osobowa rada so³ecka. Ich kadencja trwa 
cztery lata, a g³osowanie zarz¹dza rada 
gminy. O tym, jak wa¿ny jest wybór w³a-
œciwego cz³owieka, przekonywa³ rozsy³a-
ny do naczelników gmin okólnik z 1974 
roku podpisany przez zastêpcê naczelnika 
powiatu w Siedlcach, Piotra Kalickiego: 
„Kandydaci na so³tysów i podso³tysów po-
winni byæ przoduj¹cymi rolnikami, dobrymi 
organizatorami wdra¿ania nowoczesnych 
metod produkcji rolnej, posiadaæ wysoki 
autorytet w œrodowisku(...) W wiêkszym 
stopniu na stanowisko so³tysów nale¿y 
wysuwaæ m³odych rolników.” Rok później, 
w grudniu 1975 roku, dokonano oceny 
33 so³tysów, uznaj¹c, ¿e 21 z nich dobrze 
wykonuje swoje obowi¹zki, 10 robi to na 
poziomie zadowalaj¹cym, jeden jest s³aby, 
a jeden pracuje zbyt krótko, by móc go oce-
niæ. Z 12 so³tysami plasuj¹cymi siê poni¿ej 
dobrej oceny rozmowy na temat ich pracy 
przeprowadzi³ naczelnik gminy.
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Fundusze so³eckie

S¹ to pieni¹dze zagwarantowane 
w bud¿ecie gminy na wykonanie przedsiê-
wziêæ s³u¿¹cych poprawie warunków ¿ycia 
mieszkañców. Wysokoœæ kwoty zale¿y od 
zamo¿noœci gminy, ale w ustawie zawarto 
wzór, za pomoc¹ którego oblicza siê wyso-
koœæ przypadaj¹cych œrodków. Je¿eli jednak 
rada gminy uzna, ¿e j¹ na to staæ, mo¿e daæ 
so³ectwom wiêcej pieniêdzy. O tym, ile ich 
jest - wójt (burmistrz lub prezydent miasta) 
informuje so³tysów corocznie do 31 lipca. 
Wówczas mieszkañcy na zebraniu mog¹ 
zdecydowaæ, na co wydadz¹ te pieni¹dze 
w nastêpnym roku. Przewa¿nie œrodki prze-
znaczane s¹ na budowê lub remonty dróg 
czy ich fragmentów, przebudowê oœwietle-
nia, remonty œwietlic. I tak np. mieszkañcy 
Bieli zaplanowali wykorzystanie funduszu 
na 2011 rok na wy³o¿enie ¿wirem i wy-
równanie drogi we wsi w kierunku Osin; 
w Chodowie za czêœæ œrodków (6 tysiêcy 
z³otych) wykupiono sklep GS „Samopomoc 
Ch³opska” argumentuj¹c, ¿e znajduje siê on 
niemal przy Gminnym Oœrodku Kultury, 
mo¿e wiêc byæ w przysz³oœci wykorzystany 
np. na si³owniê czy kawiarenkê. W Nowym 
Opolu pieni¹dze zu¿yto na wykoñczenie 
poddasza nad bibliotek¹ i dokoñczenie 
remontu wszystkich pomieszczeñ œwietlicy, 
a w Pruszynku na zakup pieca gazowego 
do ogrzewania œwietlicy, tak, by mo¿na 
z niej by³o korzystaæ tak¿e zim¹. W Wo³yñ-

cach fundusz na 2011 rok (prawie 13 tysiêcy 
z³otych) wykorzystano na budowê oœwie-
tlenia ulicznego na odcinku od koœcio³a do 
cmentarza. W Topórku na naprawê drogi 
zniszczonej podczas budowy kanalizacji, 
a w Swobodzie na powstanie placu zabaw 
dla dzieci – uporz¹dkowanie i  ogrodzenie 
terenu, zakup wyposa¿enia. W uzasad-
nieniu inwestycji napisano, ¿e w okolicy 
nie ma boiska, a plac zabaw umo¿liwi 
najm³odszym aktywne spêdzanie wolnego 
czasu. Podobne decyzje dotycz¹ce przezna-
czenia funduszu so³eckiego podejmowali 
w 2013 roku mieszkañcy ¯elkowa Kolonii 
czy Nowych Igañ. W Ujrzanowie posta-
nowili przeznaczyæ pieni¹dze na budowê 
parkingu ko³o œwietlicy, a w Purzecu na 
utwardzenie jednej z dróg.

W Gminie Siedlce jest 35 so³ectw: 
Bia³ki, Biel, B³ogoszcz, Chodów, Goli-

ce-Kolonia, Golice, Grabianów, Grubale, 
Jagodnia, Joachimów, Nowe Iganie, Nowe 
Opole, Opole Œwierczyna, Osiny, Pruszyn, 
Pruszynek, Pruszyn–Pieñki, Pustki, Purzec, 
Rakowiec, Stare Iganie, Stare Opole, Stok 
Lacki Folwark, Stok Lacki, Strza³a, Topó-
rek, Ujrzanów, Wo³yñce–Kolonia, Wo³yñ-
ce, ¯abokliki–Kolonia, ¯abokliki, ¯ytnia, 
¯elków–Kolonia, Swoboda, Wólka Leœna.  
Najwiêkszymi obszarowo s¹ so³ectwa Stok 
Lacki, Chodów i ¯elków-Kolonia. W sk³ad 
Gminy Siedlce wchodzi te¿ wieœ Ostrówek.

So³ectwa
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25Œlady historii miejscowoœci Gmi-
ny Siedlce znajduj¹ siê w wielu 
miejscach, czêsto s¹ to bardzo 

drobne informacje, na wiele z nich trafi æ 
mo¿na przegl¹daj¹c dzieje instytucji, które 
w danej miejscowoœci siê ulokowa³y. Nie 
s¹ to chronologicznie spisane dzieje danej 
wsi, raczej rzut oka na to, kiedy powsta³a, 
i co w niej, czêstokroæ na przestrzeni wie-
ków, mia³o miejsce. O historii gminnych 
wiosek mowa by³a w I i II tomie „Gminy 
na medal”. Tu wiêc jedynie przypomnijmy, 
¿e ich najbardziej znanymi w³aœcicielami 
by³y miêdzy innymi rodziny Pruszyñskich, 
Siedleckich, Olêdzkich, Czartoryskich 
i Ogiñskich. Spora czêœæ z 35 miejscowo-
œci swe korzenie ma w XV i XVI wieku, 

Œlady historii       

wówczas to do powsta³ej w 1471 roku pa-
rafi i w Pruszynie nale¿a³y miêdzy innymi 
Golice, ̄ abokliki i Grabianów. Si³¹ rzeczy 
równie wiekowy jest Pruszyn, wzmianka 
o nim pojawi³a siê w 1430 roku, kiedy to 
Jan D³ugosz, opisuj¹c diecezjê krakowsk¹, 
zacz¹³ opis w³aœnie od parafi i pruszyñskiej. 
Umowê o jej utworzeniu oraz o budowie 
koœcio³a podpisali wtedy dziedzic Pruszyñ-
ski i pleban Zbuczyñski. Piêtnastowieczne 
korzenie maj¹ te¿ Wo³yñce, choæ wówczas 
nazywa³y siê Wolinie i by³y prywatn¹ 
w³asnoœci¹, oraz Chodów, Iganie i Opole. 
Kolejne wioski pojawi³y siê w 1530 roku, 
kiedy to Stanis³aw Siedlecki ulokowa³ 
na prawie niemieckim* wieœ Ujrzanów, 
nastêpnie w 1532 roku Topór (obecny 

*Zak³adana miejscowoœæ by³a budowana wg planu. Przez œrodek wytyczano drogê i po obu stronach stawiano 
jeden przy drugim domy. Ka¿da rodzina otrzymywa³a w dzier¿awê dzia³kê ziemi wielkoœci 1 ³ana, czyli ok. 20 ha. By³a 
ona dziedziczna. Za jej u¿ytkowanie osadnicy musieli co roku p³aciæ panu czynsz, czêœciowo w pieni¹dzach, a czêœciowo 
w naturze. P³acili te¿ dziesiêcinê proboszczowi parafi i. Miejscowoœæ organizowa³ tzw. zasadźca, który czêsto zostawa³ 
potem so³tysem lub wójtem i móg³ wybudowaæ m³yn lub karczmê.
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Topórek), a w 1533 roku Strza³ê, Zarzecze 
(obecny Purzec) oraz Bia³ki. W ka¿dej 
z nich w po³owie XVI wieku mieszka³o 
po kilkunastu, kilkudziesiêciu gospodarzy 
-  najwiêcej w Golicach - 46; w Strzale - 43, 
Grabianowie - 22, Ujrzanowie - 21, ¯abo-
klikach - 16, Topórku - 12, Bia³kach - 10, 
Jagodnem - 8, Zarzeczu - 7. Z fragmentu 
opisuj¹cego wizytacjê parafi i w Pruszynie 
z 1781 roku dowiadujemy siê, ¿e pod 
koniec XVIII wieku funkcjonowa³ tam 
m.in. bezp³atny szpital, prowadzony przez 
ksiê¿y. Tak wygl¹da³: Szpital drew-
niany, s³om¹ pokryty, w którym jest 
izb 4 niewielkich, piece dwa gliniany 
i ceglany, okien cztery, drzwi na za-
wiasach ¿elaznych bez zamków, komin 
z gliny ulepiony. Dodajmy, ¿e kolejny 
zal¹¿ek wiejskiego oœrodka zdrowia po-
wsta³ w Pruszynie niemal dwa stulecia 
później, w 1955 roku, pocz¹tkowo mie-
œci³ siê w domu Stefana Pawliñskiego, 
gabinet dentystyczny zaœ ulokowano 
u Micha³a Gawinkowskiego. W 1960 roku 
przychodnia dosta³a w³asny budynek, jej 
pierwszym kierownikiem zosta³ felczer 
Eugeniusz Mielnicki. Ciekawych informacji 
o podsiedleckich wioskach dostarcza spis 
w³oœci, zlecony w drugiej po³owie XVIII 
wieku przez ksiê¿nê Aleksandrê Ogiñsk¹. 
W sk³ad jej maj¹tku wchodzi³y jedno mia-
sto, czternaœcie wsi i siedem folwarków. 
By³y to Stara Wieœ, Ujrzanów, Grabianów, 
Strza³a, Purzec, ¯abokliki, Golice, Topo-

rek, ¯ytnia, Wo³yñce, Wólka Wo³yniec-
ka, Chodów, Wola, Kopcie, Sucho¿ebry. 
Mieszka³o w nich w sumie 1100 ch³opów. 
W interesuj¹cych nas miejscowoœciach 
obecnej gminy Siedlce odpowiednio: 
w Ujrzanowie - 16 gospodarzy, Strzale – 
19, ¯ytniej – 5, Purzecu 9, Topórku – 8, 
Wo³yñcach - 8, Grabianowie – 10, ¯a-
boklikach – 13, Golicach – 24, Chodowie 
- 24. Ze spisu maj¹tku ksiê¿nej wiemy, ¿e 
w Ujrzanowie mieœci³a siê np. karczma: 
(...)z drzewa tartego budowana, s³om¹ 
nakryta (...)Do niej wrota od przyjazdu 
siedleckiego z tarcic podwójne na bie-
gunach drewnianych (...)W stajni ¿³ób 
jeden (…) Izba. Do niej drzwi z sieni na 
zawiasach, hakach, z klamka (…) Okna 
trzy w drewno oprawne, piec z ceg³y 
przy nim. (…)

A tak podw³adny ksiê¿nej opisa³ Cho-
dów: (...) wje¿d¿aj¹c ode wsi ulic¹ miê-
dzy chmielarniami do folwarku, brama 
miêdzy sztachetkami staremi z furtk¹ 
o trzech slupach stoj¹ca, daszkiem 
z gont pokryta, wrota z tarcic podwójne 
na biegunach drewnianych, stare(...) za 
stodo³¹ stajnie stare, z³e do rozebrania(...) 
Karczma chodowska. Do niej wjazd z go-
œciñca siedleckiego przez sypan¹ groblê, 
na której upustów dwa (…) Studnia przy 
browarze ocembrowana. Z ¿urawiem, 
kub³em i rynnami do lania wody (…) ten 
ca³y browar stary, z³y, wali siê (…) Cha³u-
pa pañska miêdzy karczm¹ i browarem.
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Œlady historii

Zgodnie z panuj¹cym wówczas pra-
wem ch³opi byli zobowi¹zani do pañszczy-
zny. I tak np. w drugiej po³owie XVIII wie-
ku czêœæ ch³opów z ̄ aboklik i Golic przez 
4 dni w tygodniu, s³u¿¹c u pana, odrabia-
³a tzw. pañszczyznê piesz¹, wykonywan¹ 
przez ma³o- lub bezrolnych gospodarzy. 
Bogatsi rolnicy z Golic przez 4 dni w ty-
godniu mieli obowi¹zek tzw. pañszczyzny 
sprzê¿ajnej – uprawiali ziemiê w³asnymi 
œrodkami, narzêdziami i przy u¿yciu w³a-
snych zwierz¹t. Odrêbne zobowi¹zanie 
ustanowiono za czasów ksiê¿nej Ogiñskiej 
dla pewnego m³ynarza spod Igañ – nie 
tylko dwa razy w tygodniu pracowa³ na 
rzecz pani, ale i p³aci³ 15 groszy czynszu 
oraz oddawa³ go w naturze. Z kolei miesz-
kañcy ¯elkowa (¯elikowa) w XVI wieku 
p³acili podatek m.in. od jednego rzeźnika.

Spó³dzielczoœæ

Doœæ d³ug¹ tradycjê, siêgaj¹c¹ czasów 
sprzed I wojny œwiatowej, maj¹ organizacje 
i spó³dzielnie rolnicze. I tak np. w 1917 
roku powsta³o Okrêgowe Towarzystwo 
Powiatu Siedleckiego, które zajmowa³o siê 
m.in. rolnictwem, szkolnictwem, inicjowa-
niem ruchu stra¿ackiego. Nieco wczeœniej, 
bo w 1911 roku, w Opolu i Stoku Lac-
kim powsta³y spó³dzielnie mleczarskie, 
zajmuj¹ce siê organizacj¹ zbytu nabia³u. 
W latach 30-tych XX wieku we wsiach 

powiatu siedleckiego rozpoczêto organi-
zowanie gospodarstw przodowniczych. 
Specjalnie przeszkoleni inspektorzy poka-
zywali rolnikom, jak osi¹gn¹æ najwiêcej 
korzyœci z gospodarstwa, podpowiadali, co 
i jak uprawiaæ, pomagali w przeprowadza-
niu zmian w obejœciu i doborze inwentarza, 
rachunkowoœci. Do udzia³u w projekcie 
wybrano osiem wsi, m.in. - ¯elków i ¯a-
bokliki. Jednym z wzorowych rolników by³ 
pochodz¹cy z Chodowa Szczepan Ciekot, 
dzia³acz ch³opski, w okresie miêdzywo-
jennym pose³ na Sejm z ramienia PSL, 
spo³ecznik, wprowadzaj¹cy nowoczesne 
metody gospodarowania. Jako pierwszy 
w okolicy za³o¿y³ w Chodowie gospodar-
stwo warzywno-nasienne, gdzie zajmowa³ 
siê przede wszystkim upraw¹ ogórków. 
Na modelowym gospodarstwie zreszt¹ 
dzia³alnoœæ Ciekota siê nie koñczy³a, 
w 1928 roku stan¹³ na czele powo³anej 
przy powiatowym wydziale rolnictwa 
Komisji Hodowlanej, która prowadzi³a 
ewidencjê byd³a, udziela³a te¿ po¿yczek 
i zasi³ków na kupno lepszych sztuk. Przo-
duj¹ce w hodowli byd³a gospodarstwa  
by³y m.in. w Bia³kach. Ponadto, zgodnie 
z zarz¹dzeniem Wydzia³u Powiatu, 
w 1932 roku dokonano przegl¹du siedlec-
kich buhajów. Mia³ on na celu sprawdzenie 
stanu rozp³odników i zebranie materia³ów 
do wprowadzenia ustawy o pañstwowym 
nadzorze nad nimi. Przegl¹dy w 22 gmi-
nach zajê³y w sumie 11 dni, co, wed³ug 
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Œlady historii

Gazety Podlaskiej œwiadczy³o o œwietnej 
organizacji pracy komisji. Inspektorzy do-
cenili m.in. potomstwo po rozp³odnikach 
po Facecie z Pruszyna, Agacie z Golic oraz 
Neronie ze Stoku Lackiego. Poza tym dla 
rolników organizowano ró¿norodne kon-
kursy, podczas których mo¿na by³o nie 
tylko zaprezentowaæ swój inwentarz, ale 
i zapoznaæ siê z najnowszymi metodami 
chowu. I tak np. w latach 1929/30 w kon-
kursie na naj³adniejsze gêsi zwyciê¿y³a 
niejaka panna Piekartówna z Ujrzanowa, 
hoduj¹ca gêsi pomorskie. W 1929 roku 
w rywalizacji naj³adniejszych i najlepszych 
ogródków warzywnych za starannoœæ                  
w pielêgnacji poletek wyró¿niono panie 
ze Stoku Lackiego.                                       

Siêgaj¹c¹ pocz¹tków XX wieku tra-
dycjê w siedleckich miejscowoœciach ma 
tak¿e spó³dzielczoœæ bankowa – w 1912 
roku powsta³y Kasy Stefczyka w Opolu 
(mia³a 65 cz³onków) i Stoku Lackim (120 
cz³onków). W 1924 roku natomiast wspo-
mniany ju¿ Szczepan Ciekot za³o¿y³ „Rol-
nicz¹ Kasê Spó³dzielcz¹ z nieograniczon¹ 
odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Siedl-
cach”. Obejmowa³a ona swym dzia³aniem 
tereny znajduj¹ce siê wokó³ Siedlec, m.in.: 
Grabianów, Bia³ki, Wodynie, Helenów, 
Rakowiec, ̄ elków. Kasa rozpoczê³a swoj¹ 
dzia³alnoœæ w oparciu o wp³aty udzia³ów 
cz³onkowskich oraz kredyt udzielony przez 
Centraln¹ Kasê Spó³dzielni Rolniczych 
w Warszawie.

Po II wojnie œwiatowej na terenie 
siedleckich miejscowoœci, podobnie jak 
w ca³ej Polsce, powstawaæ zaczê³y pla-
cówki Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc 
Ch³opska”. W czasach PRL-u ta pro-
dukcyjno–handlowo-us³ugowa instytucja 
mia³a praktycznie monopol handlu na 
wsi. Siedlecka GS rozpoczê³a dzia³alnoœæ 
w 1945 roku, w 1959 roku jej placówki 
powsta³y w Pruszynku i Golicach, chwilê 
wczeœniej w Ujrzanowie, a trzy lata później                           
w ¯aboklikach. W 1975 roku rozpoczêto 
budowê sklepu w Grabianowie.

Œwietlice

Ju¿ w czasach miêdzywojennych 
uznano, ¿e pomog¹ one w pracy spo³ecz-
no - wychowawczej, poka¿¹ m³odzie¿y 
mo¿liwoœci wy³adowania energii w kultu-
ralny sposób. Pocz¹tki akcji œwietlicowej 
w powiecie siedleckim to rok 1930. Mimo 
ciê¿kiej sytuacji ekonomicznej w ci¹gu 
5 lat za³o¿ono i wyposa¿ono 68 placówek. 
Utrzymywane by³y przez liczne organi-
zacje, np. Zwi¹zek Strzelecki (20 œwie-
tlic), Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej (10), OSP, 
Czerwony Krzy¿. Tylko 20 z nich mia³o 
w³asne lokale, a odpowiednie wyposa¿enie 
-6, miêdzy innymi œwietlica w Bia³kach. 
Umeblowanie, wg projektu prof. Jastrzêb-
skiego, przedstawia³o siê nastêpuj¹co: 
2 sto³y, 6 krzese³-zydli, 2 ³awy, stolik do 
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gier towarzyskich, szafa na ksi¹¿ki, szafka 
na radio, tablica og³oszeñ, umywalka, pó³-
ka na czasopisma. Oczywiœcie, nie forma 
by³a wa¿na, ale treœæ, czyli to, co  w œwie-
tlicy dziaæ siê powinno. Tak oto pisa³ o tym 
redaktor Gazety Podlaskiej w 1932 roku: 
Przynajmniej raz na tydzieñ (we wsi 
parafi alnej w niedzielê) w odpowied-
niej porze powinien byæ wyg³oszony 
odczyt. Tematy trzeba dobrze obmyœlaæ, 
przynajmniej w pocz¹tkach istnienia 
œwietlicy. Po odczycie krótka dyskusja. 
Po dyskusji dobrze by by³o, ¿eby chór 

m³odzie¿y wiejskiej odœpiewa³ jedn¹, 
najwy¿ej dwie piosenki (…) Wype³nienie 
programu powinno zaj¹æ nie wiêcej ni¿ 
1 godzinê 30 minut, poczem poœwiêca 
siê kilka godzin na czytanie ksi¹¿ek, 
warcaby, ró¿ne loteryjki i zabawy 
towarzyskie. Zabaw tanecznych jak 
najmniej. Miesi¹c później Gazeta Podlaska 
odnotowa³a otwarcie œwietlicy w Stoku 
Lackim, co nast¹pi³o 2 lutego 1932 roku. 
Na inauguracjê przyby³ starosta powiatu, 
który w przemowie podkreœli³, ¿e praca 
oœwiatowa i skupianie siê na bezpartyjnym 
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Œlady historii

terenie ¿ycia towarzyskiego winno byæ jed-
nym z g³ównych zadañ organizacji spo³ecz-
nych na wsi, tak, by m³odzie¿ nie zatraca³a 
siê w ja³owych waœniach politycznych. Na 
problemy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ wiej-
skich œwietlic zwrócono te¿ uwagê kilka-
dziesi¹t lat później, w 1980 roku podczas 
sesji Gminnej Rady Narodowej. Radnym 
nie podoba³o siê, i¿ w œwietlicach nie ma 
prelekcji czy spotkañ z ciekawymi ludźmi 
i mo¿na w nich g³ównie potañczyæ. 
Obecnie wiejskie œwietlice znajduj¹ siê 
w Bia³kach, Chodowie, Pruszynie–Pieñ-
kach, Stoku Lackim, Strzale, ¯aboklikach, 
Golicach, Grubalach, Rakowcu, Ujrzano-
wie, Grabianowie i Wo³yñcach; remizo-
-œwietlice w Nowym Opolu, B³ogoszczy, 
Pruszynku, Pruszynie. Nadzór nad nimi 
sprawuje Gminny Oœrodek Kultury 
w Siedlcach z siedzib¹ w Chodowie.  

Ksiêgi pod strzechy

Szko³y Gminy Siedlce maj¹ licz¹c¹ 
dziesi¹tki lat historiê. Na pocz¹tku zda-
rza³o siê, ¿e zajêcia odbywa³y siê albo 
w prywatnych domach, albo w budynkach, 
które do nauki niespecjalnie siê nadawa³y. 
W 1927 roku w bud¿ecie powiatu siedlec-
kiego zaplanowano œrodki na budowê 13 
szkó³ powszechnych, m.in. w Bia³kach 
i ̄ elkowie. Z ich wyposa¿eniem by³o ró¿-
nie. Z „Ksiêgi Inwentarzowej Publicznych 

Szkó³ Powszechnych” dowiadujemy siê, 
¿e na maj¹tek ruchomy placówki w Pru-
szynie sk³ada³y siê: ka³amarze, portrety 
prezydenta RP i marsza³ka Józefa  Pi³sud-
skiego, god³o, krzy¿e dêbowe, szyld szko³y, 
dzwonek, apteczka i drewniane wieszaki. 
Szko³a w Pruszynie zreszt¹ funkcjonowa³a 
w du¿ej mierze dziêki ró¿norakiej pomocy 
rodziców. Obecnie w gminie dzia³a sie-
dem Zespo³ów Oœwiatowych: w Bia³kach, 
Strzale, Golicach, Nowych Iganiach, Pru-
szynie, Stoku Lackim i ¯elkowie Kolonii.

W czasach miêdzywojennych eduko-
wano nie tylko dzieci i m³odzie¿, w po-
wiecie dzia³a³y Niedzielne Uniwersytety 
Ludowe – trwaj¹ce od marca do listopada 
kursy dokszta³caj¹ce. Wyk³ady organizo-
wano m.in. w Chodowie (cykl w latach 
1932/33 i 1933/34). Poruszane zagadnienia 
dotyczy³y hodowli, rolnictwa, melioracji, 
nauki o spo³eczeñstwie. W kilkunastu 
miejscowoœciach ówczesnego powiatu 
siedleckiego w latach 1932-35 na wyk³a-
dy (w sumie 603) uczêszcza³o 3561 osób, 
w tym 2825 mê¿czyzn i 736 kobiet. Doce-
niano tak¿e wagê czytelnictwa. W latach 
30-tych XX wieku w powiecie funkcjono-
wa³o 16 bibliotek, do dyspozycji czytelni-
ków by³o ponad 30 tysiêcy ksi¹¿ek. W tej 
chwili w gminie Siedlce dzia³a Biblioteka 
Publiczna w Stoku Lackim wraz z fi liami 
w: Pruszynie, Wo³yñcach, Bia³kach, No-
wym Opolu oraz punktem bibliotecznym 
w Chodowie.
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Twórcze dzia³ania 
w œwietlicy 
w Bia³kach
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Wieœ le¿y 2 kilometry od 

Siedlec. Przebiega przez 
ni¹ droga krajowa nr 63 

Wêgorzewo-S³awatycze. Jej historia siê-
ga po³owy XVI wieku, za³o¿ona zosta³a 
przez Stanis³awa Siedleckiego, mieszka³o 
w niej wówczas 10 ch³opów. Po œmierci 
rodu Siedleckich, ich dobra, w tym Bia³ki, 
przechodzi³y z rak do r¹k, staj¹c siê w³a-
snoœci¹ m.in. Kolbrzyñskich, Olêdzkich, 
Czartoryskich, Ogiñskich oraz carskiego 
genera³a Iwana Puszczyna. Bia³ki by³y 
jedn¹ z dwóch miejscowoœci gminy Sie-
dlce, gdzie toczy³y siê walki powstania 
styczniowego z 1863 roku (drug¹ wsi¹ by³ 
Stok Lacki). W latach 1867–1870 na granicy 
wioski rozpoczêto budowê linii kolejowej 
Warszawa- Brzeœæ, czêœæ gruntów pocho-

Bia³ki        

dzi³a z Bia³k, w ksiêgach hipotecznych 
zachowa³y siê zapisy aktów ich wykupu. 
Oko³o 1885 roku na terenie wsi, na po-
trzeby kolei, wybudowano okaza³y dom, 
w którym mieœci³y siê siedziba zawia-
dowcy stacji oraz mieszkania dla zawia-
dowcy i dró¿nika. Po rewolucji 1905 roku 
w Bia³kach powsta³a  jednoklasowa szko³a, 
nauka odbywa³a siê najpierw w prywat-
nym domu, w 1928 roku wieœ dorobi³a siê 
murowanego budynku, rozbudowanego 40 
lat później, w 1968 roku. W 2002 roku po-
wsta³ Zespó³ Oœwiatowo–Wychowawczy, 
w sk³ad którego wchodz¹ teraz przedszko-
le, szko³a podstawowa i gimnazjum. D³u¿ej 
ni¿ na szko³ê mieszkañcy Bia³k czekali 
na pr¹d – wieœ zosta³a zelektryfi kowana 
w 1949 roku. Nieco później, oko³o 1960 

Bia³ki by³y 
jedn¹ z dwóch 
miejscowoœci 
gminy Siedlce, 
gdzie toczy³y 
siê walki 
powstania 
styczniowego 
z 1863 roku

Liczba mieszkañców: 766

1

So³tys: Gra¿yna Krêgol. 
So³tysami Bia³k by³y Ewa Pasztor (1990-2007) i Barbara Mat³acz (1973-1990).



34

roku, mieszkañcy w czynie spo³ecznym 
zbudowali przystanek kolejowy uzysku-
j¹c w ten sposób po³¹czenie z Siedlcami. 
W czerwcu 1965 roku we wsi otwarto 
œwietlicê, pocz¹tkowo by³ to drewniany 
barak, zast¹piony w latach 90-tych nowym 
murowanym budynkiem. Obecnie mieœci 
siê w nim m.in. fi lia biblioteczna, licz¹ca 
oko³o 9 tysiêcy ksi¹¿ek. Przy œwietlicy dzia-
³aj¹ tak¿e ko³o teatralne, grupa taneczna 
„Puls” i grupa œpiewacza „Bia³ki”. Wszyscy 
mieszkañcy korzystaj¹ z wodoci¹gów i ka-
nalizacji. Najwa¿niejsze drogi dla uk³adu 
komunikacyjnego na terenie so³ectwa maj¹ 
tward¹ nawierzchniê. W latach 2011–2013 
przebudowano drogê gminn¹, biegn¹c¹ 
przez wieœ od drogi krajowej nr 63 w kie-
runku wschodnim. Wykonano te¿ kanali-
zacjê deszczow¹ oraz now¹ nawierzchniê 
asfaltow¹ wraz z chodnikiem dla pieszych. 
W planach jest przebudowa odcinka drogi 
gminnej biegn¹cej przez wieœ po stronie 
zachodniej o d³ugoœci ok. 400 metrów. 
W Bia³kach zarejestrowanych jest 46 
podmiotów gospodarczych, dzia³aj¹cych 
m.in. w bran¿ach budowlanej, handlu 
detalicznym, pocztowo–kurierskiej, praw-
niczej oraz rachunkowo-ksiêgowej. Drug¹ 
kadencjê so³tysem jest Gra¿yna Krêgol. 
Jak mówi, jest bia³czank¹ z dziada pra-
dziada. Moim zdaniem, dobrze siê 
u nas mieszka, z ka¿dej strony komu-
nikacja, Siedlce blisko – uwa¿a. Dlatego, 
jej zdaniem, wieœ straci³a ju¿ rolniczy 

charakter i sta³a siê podmiejska. Fundusze 
so³eckie przeznaczono m.in. na plac za-
baw dla dzieci. By³y przeszczêœliwe, jak 
usiad³y na huœtawkach, to nie chcia³y 
z nich zejœæ – œmieje siê so³tys. Poza tym 
pieni¹dze wydano na zakup nag³oœnienia 
do œwietlicy. Mamy du¿o imprez, dziêki 
temu nie musimy po¿yczaæ sprzêtu 
z GOK-u – stwierdza Gra¿yna Krêgol. 
W planach jest zbudowanie schodów na 
strych i urz¹dzenie tam np. sali bilardowej 
dla m³odzie¿y. Miejscowoœæ ma swoj¹ stronê 
internetow¹, prowadzon¹ przez Stowarzy-
szenie Aktywnoœci Lokalnej Bia³ki - http://
www.naszebialki.pl 

27 lipca 2014 roku we wsi ods³oniêto 
pomnik poœwiêcony oœmiorgu mieszkañ-
com, którzy zginêli w 1944 roku. Walki 
o Bia³ki trwa³y tydzieñ, wieœ przechodzi³a 
raz w rêce Rosjan, raz Niemców. Miesz-
kañcy przez wiele dni bali siê wychodziæ 
z piwnic. Podczas po¿aru sp³onê³y niemal 
wszystkie 84 zabudowania. Pomnik – wa-
¿¹cy ponad dwie tony g³az - stan¹³ przed 
œwietlic¹. Zdaniem wójta gminy Siedlce, to 
bardzo cenna, lokalna inicjatywa. Radna 
El¿bieta £êczycka oœwiadczy³a natomiast, 
i¿ od teraz pamiêæ o zabitych trwaæ bêdzie 
tak d³ugo, jak d³ugo staæ bêdzie monument. 
Uroczystoœæ odby³a siê w ramach II Œwiêta 
Wsi Bia³ki.
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Bia³ki

27 lipca 2014 
roku we wsi 
ods³oniêto 
pomnik 
poœwiêcony 
oœmiorgu 
mieszkañcom, 
którzy zginêli 
w 1944 roku. 
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Droga 
do wsi Biel
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Wieœ le¿y 10 kilometrów na 

wschód od Siedlec. Od 
1982 roku jej mieszkañcy 

maj¹ wodê, ale gaz z butli i czekaj¹ na 
kanalizacjê. Wioska jest niewielka, kil-
kanaœcie, g³ównie drewnianych, domów 
po jednej stronie ulicy, po drugiej pola 
i uprawy, m.in. porzeczek. G³ówna droga 
przez Biel ma nawierzchniê asfaltow¹ 
w stanie dobrym. Wœród planowanych 
inwestycji jest przebudowa odcinka drogi 
biegn¹cej przez miejscowoœæ w kierunku 
wschodnim, jego d³ugoœæ to 250 metrów. 
Ma tam byæ po³o¿ona nawierzchnia as-

Biel        

faltowa na wykonanej w latach 2012-2013 
podbudowie betonowej. W miejscowoœci 
zarejestrowana jest jedna fi rma o charak-
terze kulturalno -rozrywkowym. So³tysem 
jest Danuta Skolimowska. Ludzie chc¹ 
mnie na so³tysa – stwierdza prosto Danuta 
Skolimowska i dodaje, ¿e we wsi mieszka 
w sumie 14 rodzin. Wiêkszoœæ w zak³a-
dach pracuje – uwa¿a pani so³tys – nie 
utrzymuj¹ siê z ziemi, przewa¿nie j¹ 
dzier¿awi¹. Danuta Skolimowska jest na 
rencie, po raz pierwszy zosta³a wybrana 
na so³tysa w 1988 roku.

Liczba mieszkañców: 45

2

So³tys: Danuta Skolimowska. 
So³tysem wczeœniej by³ Stefan Skolimowski.
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Pola w promieniach s³oñca
we wsi Biel
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Biel
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Dzieñ Stra¿aka, Do¿ynki i...
we wsi B³ogoszcz
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Ochotnicza 
Stra¿ Po¿arna, 
jest najm³odsz¹ 
jednostk¹ 
w gminie. 

Przez wieœ przebiega droga po-
wiatowa Topórek-Pruszyn. Ma 
ona asfaltow¹ nawierzchniê                      

w dobrym stanie. Wszyscy mieszkañcy 
maj¹ dostêp do bie¿¹cej wody, ale czeka-
j¹ na pod³¹czenie do kanalizacji. We wsi 
zarejestrowanych jest 7 podmiotów gospo-
darczych, miêdzy innymi z bran¿y rolnej 
i hodowlanej. W 1985 roku w B³ogoszczy 
powsta³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, jest 
najm³odsz¹ jednostk¹ w gminie. W jej 
sk³ad wchodzi 38 cz³onków, jest te¿ licz¹-
ca 14 osób dru¿yna m³odzie¿owa. OSP 
B³ogoszcz ma jeden samochód bojowy, 
a jej prezesem jest Edward Kowalczyk, 
który od ponad 40 lat jest tak¿e so³tysem 
wioski. Za najwiêksze sukcesy swych 
wielu kadencji uwa¿a doprowadzenie do 

wybudowania drogi Golice - B³ogoszcz 
i postawienie  remizo-œwietlicy. Placówka 
w ostatnich latach by³a remontowana 
i wyposa¿ona, m.in. za pieni¹dze z fun-
duszu so³eckiego. Odnowienie œwietlicy 
to zreszt¹ jeden z punktów, jaki znalaz³ 
siê w „Planie Odnowy Miejscowoœci 
B³ogoszcz na lata 2009-2016”, przyjêtym 
przez radnych gminy Siedlce w lutym 2009 
roku. Zapisano w nim to, co powinno siê 
w miejscowoœci wydarzyæ, by poprawiæ 
jakoœæ ¿ycia mieszkañców. Poza remontem 
œwietlicy jest to tak¿e m.in. budowa od-
cinków dróg wiejskich. Kiedyœ B³ogoszcz 
by³a ca³kowicie rolnicz¹ wsi¹, teraz 
sporo ludzi siê do nas posprowadza³o, 
pobudowa³o domy ale z ziemi siê nie 
utrzymuj¹, g³ównie pracuj¹ w mieœcie 

B³ogoszcz        
Liczba mieszkañców: 195

3

So³tys: Edward Kowalczyk.
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– uwa¿a Kowalczyk. Sam prowadzi³ kiedyœ 
du¿e gospodarstwo, w 1974 roku zosta³ 
jednym z pierwszych rolników siedleckiej 
gminy, którzy dostali kartê specjalisty 
w hodowli. Jak mówi³ 6 lat później, w wy-
wiadzie dla Tygodnika Siedleckiego, jego 
19-stohektarowe gospodarstwo nastawione 

zosta³o na produkcjê pasz dla 120 tuczni-
ków i 20 hodowanych macior. Obecnie 
gospodarstwo prowadzi i unowoczeœnia 
m³odsze pokolenie – córka i ziêæ Edwarda 
Kowalczyka. W 2011 roku w B³ogoszczy 
zorganizowano gminne do¿ynki. 
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Remizo-œwietlica
w B³ogoszczy
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B³ogoszcz
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Rzeka Liwiec
w Chodowie
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Le¿¹ca nad rzek¹ Liwiec miejsco-

woœæ istnia³a ju¿ w po³owie XV 
wieku, w 1519 roku jej ówczesny 

w³aœciciel, Miko³aj Wodyñski, odst¹-
pi³ Chodów Stanis³awowi Olêdzkiemu 
w zamian za Czepielin. W po³owie 
XVII wieku we wsi obozowa³a armia 
szwedzka, st¹d wyruszy³ oddzia³, który 
spl¹drowa³ Siedlce.  Jednym z bardziej 
znanych mieszkañców wsi by³ Szcze-
pan Ciekot – cieœla, rolnik, spo³ecznik, 
dzia³acz spó³dzielczoœci i pose³ na sejm 
z ramienia PSL „Wyzwolenie”. W latach 20-
tych ubieg³ego wieku jego gospodarstwo 
w Chodowie sta³o siê oœrodkiem kultury 
rolniczej, przyczyniaj¹c siê do upowszech-
nienia warzywnictwa, g³ównie uprawy 
ogórków, w okolicznych miejscowoœciach. 

Wieœ najbardziej rozs³awili jednak „Cho-
dowiacy” - powsta³y w 1972 roku zespó³ 
pieœni i tañca. Jedn¹ z jego za³o¿ycielek 
i przez 25 lat lat kierowniczk¹ artystyczn¹ 
by³a Alicja Siwkiewicz, jej imiê zespó³ 
nosi od 1998 roku. Przez kilkadziesi¹t lat 
dzia³alnoœci artyœci dali setki koncertów 
w kraju i za granic¹, „Chodowiacy” œpie-
wali i tañczyli m.in. we W³oszech, S³owa-
cji, Ukrainie, Bia³orusi, Niemczech, Rosji, 
Bu³garii, Francji i Watykanie, gdzie wystê-
powali przed papie¿em Janem Paw³em II. 
W swoim repertuarze maj¹ polski folklor 
z ró¿nych regionów kraju, tañce naro-
dowe: mazura, poloneza, oberka, kuja-
wiaka; oraz monotematyczne programy 
prezentuj¹ce ludowe zwyczaje i obrzêdy 
wsi polskiej. Od 1975 roku Zespó³ Pieœni 

Chodów        
Liczba mieszkañców: 1198

4

So³tys: Halina Romaniak. So³tysami Chodowa byli: Waldemar Bret (1990-1998), 
Edmund Waku³a (1988-1990), Stanis³aw Wadas (1978-1988) i Czes³aw Mazurek (1973-1978).
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Chodów
- ulica Wêgrowska
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Chodów
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Poln¹, Górn¹ - na drogi o nawierzchni asfal-
towej. £¹cznie to 1250 metrów. W planach 
s¹ przebudowy ulic Spokojnej, Ogrodowej, 
S³onecznej i Jaœminowej. Ze stanu dróg 
bardzo dumna jest so³tys Chodowa, Ha-
lina Romaniak. Chwali te¿ mieszkañców 
za pomoc przy ich naprawie. Jak mówi, 
gmina kupowa³a za pieni¹dze z funduszu 
so³eckiego cement czy ¿wir, ale to miesz-
kañcy z w³asnym sprzêtem przychodzili 
i pracowali. Zawsze ze 20 osób siê ze-
bra³o. Ka¿dy woli chodziæ nog¹ such¹, 
a nie po b³ocie – mówi Halina Roma-
niak. Teraz chcia³aby za³o¿yæ oœwietlenie 
na ulicy Jaœminowej. Droga prowadzi 
do Muchawki, do k¹pieliska, by³oby 
i bezpieczniej, i przyjemniej. Dodaje, 
¿e przyda³yby siê te¿ chodniki, chocia¿ 
po jednej stronie, na ulicach Ogrodowej 
i Nowowiejskiej. Fundusze so³eckie, poza 
drogami, zosta³y wykorzystane na przygo-
towanie placu dla dzieci  przy ul. Koœcielnej 
– posadzenie zieleni i kupienie zabawek. 
Wszyscy mieszkañcy maj¹ dostêp do bie-
¿¹cej wody i niemal wszyscy korzystaj¹ 
z kanalizacji. We wsi zarejestrowane s¹ 64 
podmioty gospodarcze, zajmuj¹ce siê m.in. 
produkcj¹ skór i wyrobów skórzanych, 
produkcj¹ mebli, napraw¹ samochodów 
oraz doradztwem informatycznym.  

i Tañca Ziemi Siedleckiej Chodowiacy im. 
Alicji Siwkiewicz dzia³a pod patronatem 
 i opiek¹ Centrum Kultury i Sztuki w Siedl-
cach im. A. Me¿eryckiego, Scena Teatralna 
Miasta Siedlce. W latach 70-tych we wsi 
swój warsztat mia³a jedyna w okolicy 
tkaczka. W³adys³awa Mêdza odziedziczy-
³a krosna po babce i postanowi³a zrobiæ 
z nich u¿ytek. Zaczê³a tkaæ dla siebie 
i s¹siadów kilimy i chodniki. Surowiec 
mia³a w³asny – hodowa³a owce.

Swoj¹ siedzibê w Chodowie ma 
Gminny Oœrodek Kultury oraz dzia³aj¹cy 
przy nim punkt biblioteczny. GOK pro-
wadzi ró¿nego rodzaju zajêcia dla dzieci 
i doros³ych, zarówno w Chodowie, jak 
i pozosta³ych miejscowoœciach gminy. Or-
ganizuje te¿ ciesz¹ce siê du¿ym uznaniem 
imprezy, takie jak Ogólnopolski Festiwal 
Improwizacji i Interpretacji Jazzowej „Jazz 
na wsi” czy Blues nad Liwcem. W 2013 
roku Oœrodek i jego dyrektor, Krzysztof 
Chromiñski, otrzymali I nagrodê w kate-
gorii „dzia³alnoœæ kulturalna” w konkursie 
„Mazowiecka Firma Roku 2013” oraz tytu³ 
Z³otego Or³a Mazowieckiego Biznesu.

Przez Chodów przebiegaj¹ droga 
krajowa nr 63 oraz wojewódzka Chodów-
Wêgrów. W ostatnich latach przebudowa-
no gruntowe trakty gminne - ulice Zielon¹, 
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Chodów

W krajowym konkursie plastycznym „Samochód marzeñ 2014”, 
organizowanym przez fi rmê Toyota, uczestnicy mieli szansê przekonaæ siê, jak wa¿ne 

s¹ ich marzenia i jak wiele mog¹ osi¹gn¹æ projektuj¹c oryginalny i prototypowy pojazd 
z pomoc¹ swej nieograniczonej wyobraźni.

 Mi³o jest nam poinformowaæ, ¿e jednym z laureatów zosta³ Jakub Wy¿ywniak lat 7, 
uczêszczaj¹cy na zajêcia do pracowni plastycznej GOK w Chodowie. 

Kuba zaj¹³ II miejsce w kategorii poni¿ej 8 roku ¿ycia. 
Praca ta pt.Toyota Gepard - samochód poruszaj¹cy siê z gracj¹ i szybkoœci¹ geparda 

weźmie udzia³ w miêdzynarodowym etapie konkursu.
 



50

Zajêcia teatralne i Dzieñ Dziecka 
w œwietlicy w Golicach
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Wieœ le¿y 5 kilometrów na 

pó³nocny wschód od Sie-
dlec. Wed³ug dokumentów, 

jednym z jej w³aœcicieli by³ carski major 
Jan Puszczyn, a dobra golickie nadano 
mu w 1836 roku. Przez wieœ przebiegaj¹ 
dwie drogi powiatowe: Siedlce-Korczew 
i do B³ogoszczy. G³ówny uk³ad komunika-
cyjny, czyli droga powiatowa przez wieœ, 
zosta³a przebudowana wspólnie przez po-
wiat siedlecki i gminê Siedlce w 2010 roku. 
Ponadto w latach 2012-2013 wykonano 
podbudowy betonowe dróg gminnych na 
terenie so³ectwa o ³¹cznej d³ugoœci prawie 
2 kilometrów. W planach inwestycyjnych jest 
wykonanie na nich nawierzchni asfaltowej. 
Niemal wszyscy (99%) mieszkañcy maj¹ do-
stêp do bie¿¹cej wody i kanalizacji. W wiosce 

zarejestrowane s¹ 23 podmioty gospodarcze, 
ich dzia³alnoœæ zwi¹zana jest m.in. z produk-
cj¹ wyrobów z drewna, korka i s³omy oraz 
obs³ug¹ biurow¹. Od 2002 roku w Golicach 
istnieje Zespó³ Oœwiatowy (chocia¿ najstar-
sza czêœæ placówki powsta³a w 1934 roku), 
w sk³ad którego wchodz¹ szko³a podstawowa 
i gimnazjum. So³tysem jest Jadwiga Skup. 
Jak mówi, jest na emeryturze, a dziêki 
so³tysowaniu ma kontakt z ludźmi i mo¿e 
byæ aktywna. Wiêkszoœæ mieszkañców 
to nie rolnicy, przewa¿nie pracuj¹ 
w Siedlcach lub innych wioskach, 
w Golicach jest mo¿e ze 4 gospodarzy, 
którzy maj¹ krowy – uwa¿a Jadwiga Skup. 
W wyremontowanej m.in. za pieni¹dze 
z funduszu so³eckiego œwietlicy odbywaj¹ 
siê np. zabawy andrzejkowe czy festyny 

Golice        
Liczba mieszkañców: 544

5

So³tys: Jadwiga Skup. 
So³tysami Golic byli: Janusz Wrona (2007-2011), Tomasz Popek (2005-2007) Jadwiga Chromiñska (1994-

2005), Janusz Wrona (1990-1994), Miros³aw Rymuza (1988-1990) i Jan Popek (1973-1988).
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z okazji Dnia Dziecka. Krzewy wokó³ bu-
dynku zosta³y kupione za 300-z³otow¹ 
nagrodê za wieniec do¿ynkowy w 2011 

52

roku – podkreœla Skup. Golicki wieniec zaj¹³ 
w rywalizacji 3 miejsce. So³tys œmieje siê, 
¿e jego wykonanie nie by³o ³atwe, zbiera³a 

Festyn z okazji Dnia Dziecka
w Golicach
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Jadwiga Skup. Fundusz so³ecki na 2014 rok 
przeznaczony zosta³ na za³o¿enie w œwietlicy 
ogrzewania.

53

na niego od mieszkañców po 5, 10 z³otych. 
Ale pieniêdzy starczy³o te¿ na ogrodze-
nie stoj¹cego pod lasem krzy¿a – dodaje 

Golice
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Niewielka wieœ, jej so³tysem od 

kwietnia 2014 roku jest Bogu-
mi³a Maciak. Wczeœniej byli 

nimi m.in. jej rodzice, pañstwo Anyszko-
wie. Z kolei siostra mê¿a, Mariola Maciak-
-Kupiñska, jest so³tysem Joachimowa. 
Bogumi³a Maciak, jak mówi, na razie uczy 
siê funkcji, du¿e wsparcie dostaje od swej 

poprzedniczki. Na co dzieñ jest na urlopie 
wychowawczym, ma 2 synów: 11 – i 2 - 
letniego. We wsi zarejestrowana jest jedna 
fi rma zajmuj¹ca siê transportem l¹dowym. 
Przebiegaj¹ca przez Golice – Koloniê 
droga gminna ma nawierzchniê asfaltow¹ 
w stanie dobrym. Mieszkañcy korzystaj¹ 
z wodoci¹gu, ale czekaj¹ na kanalizacjê. 

Golice – Kolonia      
Liczba mieszkañców: 110

6

So³tys: Bogumi³a Maciak. 
So³tysami byli El¿bieta Popek (2011-2014), Waldemar Macha³a (2005-2011), 

Jolanta Anyszek (1999-2005), Zbigniew Anyszek (1994-1999), Miros³aw Rymuza (1990-1994), 
Wies³aw Rogulski (1988-1990) i Stefan K³ak (1973-1988).
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Widownia koncertu 

„Opera pod strzech¹”

w œwietlicy w Grabianowie
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Miejscowoœæ po³o¿ona 5 ki-

lometrów na po³udnie od 
Siedlec. Jej pocz¹tki siêgaj¹                       

XV wieku. Wieœ le¿a³a na wa¿nym szlaku 
handlowym, zwanym podlaskim, który 
³¹czy³ Gdañsk z Lublinem. Z czasem szlak 
ten straci³ na wa¿noœci na rzecz traktów 
wschód-zachód. Do 1532 roku, czyli do 
momentu utworzenia wspólnoty wiernych 
w Siedlcach, Grabianów nale¿a³ do naj-
starszej w regionie parafi i w Pruszynie. 
W XVI wieku wchodzi³ w sk³ad dóbr 
rodziny Siedleckich, potem Olêdzkich, 
by w drugiej po³owie XVII wieku trafi æ 
w rêce  Czartoryskich. Na pocz¹tku XIX 
wieku potomkowie ksiê¿nej Aleksandry 
Ogiñskiej wymienili swoje dobra nad 
Liwcem i Muchawk¹ na wsie po³o¿one 

w œrodkowej czêœci Lubelszczyzny. W po-
³owie XVI wieku w Grabianowie mieszka-
³o 22 osadników i by³a to œrednia wartoœæ 
w rejonie. Wiadomo te¿, ¿e w tym czasie 
we wsi dzia³a³ folusz, czyli maszyna do 
spilœniania tkanin. Z biegiem lat liczba 
ludnoœci i domów ros³a - w 1827 roku 
w Grabianowie by³o 18 budynków, ¿y³o 
w nich 135 osób, niemal wiek później, 
wed³ug spisu powszechnego z 1921 roku, 
by³o ju¿ 58 domów i 378 mieszkañców. 
W tym czasie w pobliskim Ujrzanowie ¿y³y 
442 osoby, a w Bia³kach 342. W tej chwili 
wieœ liczy ok. 240 domów. Wszyscy miesz-
kañcy Grabianowa maj¹ dostêp do wody 
i kanalizacji. W latach 2011-2013 przebu-
dowano gruntow¹ drogê gminn¹ - ulicê 
Cytrynow¹ na nawierzchniê asfaltow¹ 

Grabianów        
Liczba mieszkañców: 1029

7

So³tys: Leszek Borkowski. 
So³tysami byli: Krzysztof Tchórzewski (1999-2012), 

Wies³awa Ksiê¿opolska (1994-1999), Krzysztof Dmowski (1990-1994), Krystyna Paubiñska (1988-1990) 
i Zofi a Skup (1973-1988).
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(1160 metrów d³ugoœci) oraz po³o¿ono be-
tonowe podbudowy na ulicach Wiœniowej, 
Sportowej i Czereœniowej (³¹czna d³ugoœæ 
530 metrów); ponadto  wspólnie z Miastem 
Siedlce przebudowano ulicê Radzyñsk¹. 
W planach jest kontynuowanie przebu-

dowy dróg – wykonanie nawierzchni as-
faltowej na ulicach Wiœniowej, Sportowej 
i Czereœniowej. We wsi zarejestrowa-
nych jest 85 podmiotów gospodarczych, 
zajmuj¹cych siê m.in. produkcj¹ odzie¿y 
i wyrobów tekstylnych, reklam¹, pro-

Uroczy zak¹tek 

w Grabianowie
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Grabianów

dukcj¹ mebli i wynajmem kwater. So³tys 
Leszek Borkowski wyjaœnia, ¿e wieœ jest 
w pewien sposób podzielona: Jest d³uga 
ulica  Wrzosowa oraz kilka ulic, które 
dochodz¹ do Siedlec, np. Cytrynowa. 
I w³aœnie w stronê miasta Grabianów 
siê rozbudowuje - dodaje Borkowski. 
Za jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy swej 
trwaj¹cej nieca³e dwa lata kadencji, Bor-
kowski uwa¿a przekazanie do Gminnego 
Oœrodka Kultury œwietlicy. Wczeœniej 
by³a pod zarz¹dem wsi. Ale jest taka 
konkurencja domów weselnych, ¿e 
œwietlica nie ma szans na utrzymanie. 
Dziêki GOK-owi bêdzie lepiej funkcjo-
nowaæ – mówi so³tys. Na razie popra-
wiany jest standard placówki, dwuletni 
fundusz so³ecki zosta³ przeznaczony na 
wymianê pod³ogi, remont œcian, systemu 
ogrzewania, przygotowanie placu zabaw. 
W œwietlicy – jednej z 6 w gminie – od 
czerwca do wrzeœnia prowadzone s¹ za-
jêcia dla dzieci: sportowe, plastyczne 
i teatralne. Ponadto instruktorzy informuj¹ 
dzieci o skutkach uzale¿nieñ. W spotka-
niach uczestniczy ok. 25 osób, g³ównie 
uczniów szkó³ podstawowych. Zajêcia, 
dofi nansowywane przez gminê, prowa-
dzi fi rma Abeon. Wœród planów Leszek 
Borkowski wymienia za³o¿enie lokalnego 
stowarzyszenia, po to, by zintegrowaæ 
mieszkañców i rozruszaæ dzia³alnoœæ  spo-
³eczn¹. Chce tak¿e ustanowiæ trzy pomniki 
przyrody. Leszek Borkowski na co dzieñ 

pracuje w Urzêdzie Miasta Siedlce, jest na-
czelnikiem Wydzia³u Polityki Spo³ecznej, 
bycie so³tysem lubi. Jak ktoœ lubi pracê 
spo³eczn¹, to nie jest ciê¿ko. Wczeœniej 
by³ radnym gminy i powiatu, wiêc zosta-
nie so³tysem to dla niego kontynuowanie 
samorz¹dowej œcie¿ki. Fajny jest bezpo-
œredni kontakt z ludźmi, to przynosi 
sporo satysfakcji, mo¿na rozwi¹zywaæ 
ró¿ne sprawy. W wolnym czasie gra 
w pi³kê no¿n¹ (Na boisku pod lasem 
- wyjaœnia). Podczas Mundialu 2014 
kibicowa³ Argentynie, Hiszpanii, Brazylii 
i Niemcom.*

Na terenie Grabianowa znajduje siê 
rezerwat przyrody Go³obórz. Powsta³ 
w 1982 roku. Wystêpuj¹ce w nim  niektóre 
postacie drzewostanu maj¹ ponad 120 lat, 
a w runie znaleźæ mo¿na kilka chronionych 
gatunków roœlin, s¹ to np. lilia z³otog³ów, 
wawrzynek wilcze³ko, orlik pospolity, 
pluskawica europejska, gnieźnik leœny 
i konwalia majowa.

Wieœ ma swoj¹ stronê internetow¹:  
http://www.grabianowsiedlce.pl/

*Mundial 2014 wygra³a reprezentacja Niemiec.
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Grabianów - letnie zajêcia 
dzieci i m³odzie¿y w ramach programu
„Twórczo, sportowo, rozwojowo”
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Grabianów
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W Rakowcu z kolei spotkanie rozpoczê³a 
zabawa w „murarza”, a w Pruszynku – gra 
planszowa „Poci¹gi”. Na nastêpnych, jak 
bêdzie wiêcej dzieci, zaczniemy robiæ 
ró¿ne przedmioty, np. organizery z rolek 
po papierze toaletowym. Na razie jesz-
cze pewnie te rolki zbieraj¹ – œmieje siê 
Sakowicz. W programie s¹ tak¿e spotkania 
z psychologii i profi laktyki, informuj¹ce 
o uzale¿nieniach i o tym, jak siê przed 
nimi broniæ. Zajêcia trwaj¹ od pocz¹tku 
czerwca do koñca wrzeœnia i s¹ bezp³atne. 
W ka¿dej œwietlicy bierze w nich udzia³ 
ok. 25 dzieci, przewa¿nie ze szkó³ podsta-
wowych. Sam wybór miejsc nie jest przy-
padkowy, w wioskach tych nie ma bowiem 
szkó³ czy placówek kulturalnych.

Od kilku lat w 6 œwietlicach: 
w Grabianowie, Grubalach, 
Nowym Opolu, Pruszynku, 

Rakowcu i Ujrzanowie odbywaj¹ siê 
zajêcia sportowe, plastyczne, teatralne 
i psychologiczne, realizowane w ramach 
programu „Twórczo, sportowo, rozwo-
jowo”, dofi nansowywanego przez gminê 
Siedlce. Prowadzi je Stowarzyszenie „Abe-
on”. Program w konkretnej placówce – mimo 
¿e ustalany wczeœniej - jest dostosowywany 
do tego, na co maj¹ ochotê dzieci. Jak np. 
w Ujrzanowie. Mieliœmy malowaæ, ale dzie-
ci nie maj¹ dziœ na to ochoty, wiêc s¹ gry 
i zabawy, np. ping pong – mówi instruk-
torka Agnieszka Sakowicz – jeszcze 
trwa szko³a, nie chcemy dzieci obci¹¿aæ, 
staramy siê, ¿eby zajêcia by³y luźniejsze. 

Twórczo, sportowo, 
rozwojowo    
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Wnêtrze kapliczki
w Grubalach
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Pod koniec XIX wieku wieœ wcho-

dzi³a w sk³ad dóbr Stok Lacki. 
Miejscowoœæ le¿y 9 kilometrów 

na wschód od Siedlec. Przebiega przez ni¹ 
droga powiatowa Stok Lacki – Cielemêc. 
Ma ona asfaltow¹ nawierzchniê w stanie 
dobrym. Wszyscy mieszkañcy maj¹ dostêp 
do bie¿¹cej wody, koñczy siê budowa 
kanalizacji. We wsi zarejestrowanych 
jest 10 fi rm, dzia³aj¹cych m.in. w bran¿y 
edukacyjnej i porz¹dkowej. So³tys Aneta 
Jasiñska chwali siê wiejsk¹ œwietlic¹, 
sukcesywnie remontowan¹ i wyposa¿an¹. 
W planach jest zakup klimatyzacji. 
W lecie s¹ u nas zajêcia dla dzieci 
i m³odzie¿y. Maj¹ zajêcia sportowe, 
plastyczne, psychologiczne. Poza tym 

mamy si³owniê, m³odzie¿ siê skrzyk-
nê³a, ktoœ udostêpni³ sprzêt i zorgani-
zowali sobie salê – mówi Aneta Jasiñska. 
Dodaje te¿, ¿e w 2014 roku – za pieni¹dze 
z funduszu so³eckiego - wyremontowana 
zostanie miejscowa kapliczka. 

Grubale        
Liczba mieszkañców: 260

8

So³tys: Aneta Jasiñska. 
So³tysami byli: Anna Borkowska (2005-2011), Jan Mal¹g (1994-2005), 

Alina Szkopek (1990-1994) i Miron Nowosielski (1973-1990).
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Remontowana droga
w Grubalach
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Grubale
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Plac zabaw
w Nowych Iganiach



69
Najstarsza wzmianka o wsi Iganie 

pochodzi z 1471 roku, tym sa-
mym jest o rok wczeœniejsza ni¿ 

pierwsza informacja o Siedlcach. Odkryto j¹ 
stosunkowo niedawno w Metryce Koronnej, 
w interesuj¹cym nas fragmencie czytamy, ¿e 
ksi¹¿ê nada³ prawo niemieckie, zwalniaj¹ce 
mieszkañców od ciê¿arów naturze, m.in. 
Broniszowi z Igañ. Dotychczas s¹dzono, 
i¿ pierwsza informacja o wiosce pochodzi 
z Kodeksu Mazowieckiego z 22 kwietnia 1476 
roku, choæ wed³ug zapisu by³y to Giganye. 
Zamieszkiwa³a je g³ównie drobna szlach-
ta, m.in. rodziny D¹browskich, Igañskich, 
Laskowiczów, Cedrowskich, ale przez wieki 
wieœ dorobi³a siê bardzo wielu w³aœcicieli.  
Pocz¹tkowo miejscowoœæ le¿a³a z  dala od 
szlaków komunikacyjnych, szansê na rozwój 

dosta³a na prze³omie XVII i XVIII wieku, 
kiedy to jedna z lokalnych dróg zosta³a 
przekszta³cona w trakt biegn¹cy z Warszawy 
do Brzeœcia. Wówczas przy drodze bardzo 
szybko zaczê³y powstawaæ szlacheckie 
siedziby, m.in. w ¯eliszewie, Chlewiskach 
i samych Iganiach. Na polach obecnych Sta-
rych Igañ, 10 kwietnia 1831 roku, rozegra³a 
siê jedna z bitew powstania listopadowego. 
13 października 1931 roku ods³oniêto pomnik 
jej poœwiêcony. Pod koniec XIX wieku Iganie 
kupi³ carski ofi cer Stanis³aw Jasiukiewicz. 
W 1886 roku w spisie inwentarza parafi i 
w Niwiskach, pojawi³y siê Iganie W³oœciañ-
skie i Iganie Szlacheckie, przyjmuje siê za-
tem, ¿e to pierwsza potwierdzona wzmianka 
o Nowych Iganiach, zwanych w tym czasie 
Szlacheckimi. 

Nowe Iganie       
Liczba mieszkañców: 1312

9

So³tys: Roman Chojecki. 
So³tysami byli: Teresa Wysokiñska (1990-2011), Wiktor Œwiderski i Lucjan Dmowski (1973-1990).
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Nowe Iganie
- ul. Pr¹dzyñskiego
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Nowe Iganie
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Obecnie Nowe Iganie to jedno 
z najwiêkszych so³ectw gminy 
Siedlce. Wieœ le¿y w odle-

g³oœci 5 kilometrów od Siedlec. Przebiega 
przez nie trasa miêdzynarodowa E30 Cork-
-Omsk oraz droga powiatowa do Siedlec 
i ¯elkowa - Kolonii. W miejscowoœci dzia-
³a Zespó³ Oœwiatowy, w sk³ad którego 
wchodzi za³o¿ona w 1918 roku szko³a pod-
stawowa, m³odsze, powsta³e w 1999 roku 
gimnazjum, a od 2013 roku przedszkole. 
W Nowych Iganiach mieœci siê te¿ siedziba 
maj¹cego du¿e sportowe osi¹gniêcia Wo-
jewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego 
(WLKS). We wsi zarejestrowanych jest 114 
podmiotów gospodarczych, zajmuj¹cych siê 
m.in. produkcj¹ artyku³ów spo¿ywczych, 
odzie¿y i mebli, napraw¹, konserwacj¹ 
i instalowaniem urz¹dzeñ, opiek¹ zdrowotn¹, 
weterynaryjn¹, napraw¹ i konserwacj¹ kom-
puterów i sprzêtu agd. Niemal wszyscy miesz-
kañcy Nowych Igañ maj¹ kanalizacjê i bie¿¹c¹ 
wodê, najbli¿sze planowane przez gminê 
inwestycje drogowe to przebudowa ulicy Li-
stopadowej. So³tys, Roman Chojecki, przed-
stawia siê jako Iganiak od pokoleñ, pe³ni tê 
funkcjê pierwsz¹ kadencjê. Poza tym prowa-
dzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Pytany 
o sukcesy kadencji jednym tchem wymienia 
wybudowanie chodnika przy Pr¹dzyñskie-
go i doprowadzenie do stanu u¿ywalnoœci 
boiska i placu zabaw przy tej samej ulicy. 
600 metrów, zbudowany za dwuletni 
fundusz so³ecki – mówi Chojecki i dodaje, 

¿e w 2013 roku na boisku zosta³a u³o¿ona 
kostka, ogrodzono plac i kupiono zabawki. 
Zaznacza jednoczeœnie, ¿e nic nie uda³oby siê 
bez pomocy mieszkañców. Ci zreszt¹ spisali 
siê tak¿e podczas remontu dróg: Karskiego 
i Wyglêdówka. Ja mam bardzo dobrych 
mieszkañców. Zreszt¹ ja sam, jak trzeba, 
staram siê coœ robiæ, ale oczekujê, ¿e wtedy 
inni mi pomog¹. I pomagaj¹ – stwierdza 
Chojecki. Zale¿y mu na za³o¿eniu oœwietlenia 
na przebudowanej w 2009 roku ulicy Szkol-
nej, bo to droga z ulicy Pr¹dzyñskiego do 
przystanku autobusowego. W tej chwili za 10 
tysiêcy z³otych ma powstaæ projekt inwestycji. 
Chojecki ubolewa tak¿e, ¿e w miejscowoœci 
nie ma œwietlicy. Za pieni¹dze z funduszu  
so³eckiego na 2015 rok planuje dokupienie 
zabawek na plac zabaw. Oczywiœcie, jeœli 
mieszkañcy na wiejskim zebraniu wyra¿¹ 
na to zgodê.

kañcy Nowych Igañ maj¹ kanalizacjê i bie¿¹c¹ 
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dzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Pytany 
o sukcesy kadencji jednym tchem wymienia 
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go i doprowadzenie do stanu u¿ywalnoœci 
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mieszkañcy na wiejskim zebraniu wyra¿¹ 
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Nowe Iganie
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Nowe Iganie

Œwiêto Ziemniaka
w Nowych Iganiach
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Stare Iganie
- ul. Ogrodowa
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Wieœ le¿y nad Muchawk¹, 7 

kilometrów od Siedlec przy 
drodze powiatowej ¯elków 

Kolonia – Nowe Iganie. G³ówna, gminna 
droga przez wieœ ma asfaltow¹ nawierzchniê 
w dobrym stanie. W planach jest wykona-
nie takiej nawierzchni na ulicach Akacjowej 
i Ogrodowej. We wsi zarejestrowanych jest 38 
fi rm, m.in. z bran¿y leœnictwa i pozyskiwania 
drewna oraz dzia³alnoœci us³ugowej zwi¹-
zanej z wy¿ywieniem. Wszyscy mieszkañcy 
maj¹ dostêp do kanalizacji i bie¿¹cej wody. 
Od 1999 roku so³tysem wsi jest Anna Stañ-
czuk. Pytana o to, czego brakuje jej we wsi, 
po zastanowieniu wymienia plac zabaw dla 
dzieci. Œwietlica raczej nie, to obowi¹zek, 
koszty. Poza tym m³odzie¿ spêdza czas 
w internecie, do œwietlicy by nie chodzili, 

za to maluchów u nas mnóstwo, plac by 
siê przyda³ – uwa¿a Stañczuk. Pieni¹dze 
z funduszu so³eckiego przeznaczono m.in. na 
stabilizacjê dróg, kupno wiaty przystankowej 
i udra¿nianie rowów odprowadzaj¹cych wodê. 
Podobnie jak Roman Chojecki z Nowych Igañ, 
tak¿e Anna Stañczuk chwali i docenia zaanga¿o-
wanie mieszkañców. Jako przyk³ad podaje ulicê 
Kwiatow¹. Ludzie sami k³adli drogê. Praca 
polega³a na tym, ¿e wychodzi³am z domu 
o 7:00 rano i do 20:00 by³am na drodze 
z ludźmi, zaniedbywa³am rodzinê, ale jak 
ja nie przysz³am, to nic siê na drodze nie 
dzia³o – mówi, dodaj¹c, ¿e to mieszkañcy maj¹ 
swój udzia³ tak¿e w budowie 300 metrów 
ulicy Ogrodowej. Dobry so³tys to taki, który 
dba o mieszkañców, stara siê im pomagaæ – 
uwa¿a Anna Stañczuk.

Stare Iganie       
Liczba mieszkañców: 402

10

So³tys: Anna Stañczuk. 
So³tysami byli: Krystyna Gójska (1994-1999), 

Aleksander Trebnio (1988-1994) Henryka Talacha (1973-1988).
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Droga do wsi
Jagodnia
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Wieœ le¿y 6 kilometrów na pó³-

noc od Siedlec. Do 31 grud-
nia 2011 roku miejscowoœæ 

nazywa³a siê Jagodna. Przebiega przez ni¹ 
droga powiatowa do ¯aboklik. W 2012 roku 
wykonano nawierzchnie asfaltowe w ci¹gu 
dróg gminnych na d³ugoœci 1260 metrów,                       
w planach jest wykonanie podbudowy oraz 

nawierzchni asfaltowej na drogach grun-
towych. Mieszkañcy Jagodni maj¹ bie¿¹c¹ 
wodê w kranach, czekaj¹ na kanalizacjê. We 
wsi zarejestrowane s¹ dwie fi rmy dzia³aj¹ce 
w bran¿ach budowlanej i produkcji wyrobów 
metalowych. So³tysem od czterech kadencji 
jest Witold Redes.                            

Jagodnia       
Liczba mieszkañców: 124

11

So³tys: Witold Redes. 
So³tysami byli: Ewa £uka (1990-2005) i W³adys³aw Brochocki (1973-1990).             
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Droga do wsi
Joachimów
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Miejscowoœæ po³o¿ona w odleg³oœci 

10 kilometrów od Siedlec. Pod 
koniec XIX wieku wchodzi³a 

w sk³ad dóbr Stok Lacki. W jej pobli¿u znaj-
duje siê droga krajowa nr 2 Œwiecko-Terespol. 
G³ówna droga przez wieœ stanowi ci¹g drogi 
gminnej o nawierzchni asfaltowej. Jest w  do-
brym stanie. Mieszkañcy maj¹ bie¿¹c¹ wodê, 
czekaj¹ na pod³¹czenie do kanalizacji. We wsi 
zarejestrowane s¹ dwie fi rmy z bran¿ fi nan-
sowej i budowlanej. Od trzech lat so³tysem 
jest Mariola Maciak-Kupiñska. Pieni¹dze
z funduszu so³eckiego przeznaczane s¹ na 
drogê z Joachimowa do Stoku Lackiego. 
Droga jest piaszczysta – wyjaœnia Maciak–
Kupiñska – a korzystaj¹ z niej choæby dzieci 

id¹ce do szko³y. Droga jest utwardzana, 
wywo¿ona gruzem i t³uczniem, ¿eby nie 
trzeba by³o brodziæ. Pani so³tys podkreœla, ¿e 
mieszkañcy chêtnie anga¿uj¹ siê w prace na 
rzecz wsi. Przypomina, ¿e w czynie spo³ecz-
nym zabezpieczyli teren po spalonej œwietlicy, 
powsta³o tam boisko i plac zabaw. Opowia-
da te¿, ¿e kiedyœ przywieziono zamówion¹ 
wywrotkê piachu, nie by³o jej w domu, wiêc 
kierowca zostawi³ zawartoœæ tam, gdzie mu 
pasowa³o. Posz³am do jednego, drugiego 
domu, momentalnie znalaz³o siê 7-8 mê¿-
czyzn, traktory, zaraz to wszystko przewieźli 
gdzie trzeba, ja tylko nimi dyrygowa³am.

Joachimów       
Liczba mieszkañców: 98

12

So³tys: Mariola Maciak-Kupiñska. 
So³tysami byli: Monika Przêczak (2007-2011), Andrzej Przyczak (2005-2007), Wies³aw Uziêb³o (1994-2005), 

Irena £ugowska (1990-1994), Henryk Okniñski (1988-1990) i Piotr £ugowski (1973-1988).



8282

Joachimów
- zak³ad produkcji drobiu
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Joachimów
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Nowe Opole
- budowa chodnika
przy ul. Piêknej (28.08.2014)
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Wieœ le¿y w odleg³oœci 7 
kilometrów od Siedlec na 
miêdzynarodowej trasie 

E30 Cork-Omsk. W latach 2008-2013 
w miejscowoœci przebudowano ulice: 
Klonow¹, Zaciszn¹, Graniczn¹ oraz wy-
konano podbudowy wraz z nawierzchni¹ 
asfaltow¹ na ulicach Leœnej i Wrzosowej. 
W planach jest m.in. wykonanie na-

wierzchni asfaltowej na ulicy Spokojnej 
(d³ugoœæ 950 m), wykonanie podbudowy 
betonowej i nawierzchni asfaltowej na 
ulicy Granicznej, co zamknie ci¹g komu-
nikacyjny Nowe Opole – Nowe Iganie 
– ¯elków – Kolonia. Poza tym wspólnie 
z  powiatem siedleckim ma byæ wybudo-
wany chodnik na ul. Piêknej. Mieszkañcy 
maj¹ dostêp do bie¿¹cej wody i kanali-

Nowe Opole       
Liczba mieszkañców: 902

13

Pierwsze œlady pobytu ludzi na terenie Opola (tak¿e Igañ i Sabinki) pochodz¹ 
z czasów neolitu (ok. 3100-2100 p.n.e.). Zdaniem naukowców, w tym czasie oko-
lice zamieszkiwali rolnicy i hodowcy, trudni¹cy siê jednoczeœnie ³owiectwem, 

zbieractwem i rybo³ówstwem. Udokumentowana wzmianka o istnieniu wsi pojawi³a siê 
w 1476 roku w Kodeksie Mazowieckim. Wówczas nale¿a³a ona do parafi i Niwiski. W XIX 
wieku, razem z kilkoma innymi miejscowoœciami obecnej gminy Siedlce i nie tylko – m.in. 
Iganiami, Chodowem, ̄ ytni¹, Strza³¹ i Purzecem – Opole wchodzi³o  w sk³ad gminy Niwiski 
i podlega³o pod s¹d gminny w Krzeœlinie.

So³tys: Grzegorz Matuszyñski. 
So³tysem wczeœniej by³: Eugeniusz Sikorski (1973-2005).
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Uroczyœcie
w Nowym Opolu
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zacji. W wiosce zarejestrowanych jest 50 
podmiotów gospodarczych, m.in. handlu-
j¹cych samochodami oraz zajmuj¹cych siê 
transportem l¹dowym czy doradztwem 
z zarz¹dzania i fi nansów. W Nowym Opolu 
dzia³a jedna z najstarszych w gminie jedno-
stek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej; powsta³a 
w 1918 roku. Od 2007 roku wchodzi ona 
w sk³ad Krajowego Systemu Ratowniczo 
- Gaœniczego. Jednostka ma dwa samo-
chody bojowe, liczy 44 cz³onków, ma te¿ 
dru¿ynê m³odzie¿ow¹. W wiosce znajduje 
siê remizo-œwietlica oraz fi lia biblioteczna.                        
W lecie w œwietlicy odbywaj¹ siê zajêcia 
dla dzieci, prowadzone przez Stowarzy-
szenie ABEON. Od 12 lat so³tysem Nowe-
go Opola jest Grzegorz Matuszyñski, 
na co dzieñ kierowca autobusu w MPK, 
ponadto – spo³ecznik, za³o¿yciel Stowa-
rzyszenia „Nasz Dom”, pomagaj¹cego 
biednym rodzinom. Organizuje ono tak¿e 
imprezy choinkowe czy z okazji Dnia 

Dziecka. Matuszyñski zachwala ¿ycie 
w Nowym Opolu i jego mieszkañców. Do-
brze siê nam wspó³pracuje, mieszkañcy 
s¹ mili i uczynni – uwa¿a. Poza tym, 
jest nas coraz wiêcej. Teraz musimy na 
przyk³ad wytyczyæ i wybudowaæ now¹, 
kolejn¹ ulicê; równoleg³¹ do Piêknej. 
Powstaj¹ tam nowe domy, osiedlaj¹ 
siê nowi ludzie, potrzebuj¹ porz¹dnej 
drogi. Zdaniem Matuszyñskiego, wieœ ma 
charakter rolniczo-przemys³owy. To s¹ 
specjalistyczne gospodarstwa, hoduj¹ 
kaczki, gêsi, trzodê chlewn¹. Sam tak¿e 
ma niewielkie, kilkuhektarowe gospodar-
stwo. Fundusze so³eckie przeznaczono 
m.in. na oœwietlenie ulicy Spokojnej, 
remonty i wyposa¿enie œwietlicy, przygo-
towanie placu zabaw. Marzeniem Grze-
gorza Matuszyñskiego jest reaktywowanie 
w miejscowoœci Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich.

Nowe Opole

Festyn
w Nowym Opolu
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Nowe Opole
- remizo-œwietlica
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Nowe Opole
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Nowe Opole
- 95-lecie OSP



919191

Nowe Opole
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Stare Opole - po lewej 

Oœrodek Pomocy Doraźnej „Emaus”

(niestety sp³on¹³ 2 wrzeœnia 2014 r.)
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Po³o¿one jest w odleg³oœci 8 kilometrów 

od Siedlec. Przebiega przez nie trasa 
miêdzynarodowa E30 Cork-Omsk. 

Obecnie w wiosce zarejestrowanych jest 48 pod-
miotów gospodarczych, zajmuj¹cych siê m.in. 
napraw¹ i konserwacj¹ urz¹dzeñ, magazynowa-
niem i dzia³alnoœci¹ wspomagaj¹c¹ transport, 
napraw¹ i sprzeda¿¹ samochodów. Wszyscy 
mieszkañcy maj¹ dostêp do bie¿¹cej wody 
i kanalizacji. W latach 2009-2013 przebudo-
wano kilka dróg gminnych, m.in. na ulicach 
Mazowieckiej i Osiedlowej po³o¿ono asfalt 
i wybudowano chodnik, na Po³udniowej po-
wsta³ ci¹g pieszo-rowerowy o d³ugoœci ponad 
600 metrów, a na Jana Paw³a II chodnik. W pla-
nach jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
ulicach Weso³ej i Akacjowej. Trzeci¹ kadencjê 
so³tysem Starego Opola jest Wies³aw Kosyl. 

To kolejny so³tys, który podkreœla zaanga¿owa-
nie mieszkañców w sprawy wioski. Przychodz¹ 
z bol¹czkami, cz³owiek wspiera, pomaga, jak 
mo¿e, to i oni nie odmawiaj¹, jak poproszê. 
Wiedz¹, ¿e to dla nich - mówi Kosyl, jako wzór 
podaj¹c wk³ad mieszkañców np. przy remoncie 
ulicy Jana Paw³a II. Zdaniem Kosyla, przyk³ad 
powinien iœæ z góry, tak wiêc on sam tak¿e od po-
mocy siê nie uchyla. Mam swój sprzêt, jak zim¹ 
trzeba odœnie¿yæ, to go biorê i odœnie¿am, nie 
ogl¹dam siê na innych – mówi Kosyl. Chcia³-
by, by we wsi powsta³a œwietlica. Przyda³aby 
siê chocia¿by na zebrania – mówi – teraz 
wynajmujemy salê weseln¹ albo spoty-
kamy siê w prywatnych domach. W 1985 
roku w Starym Opolu powsta³a parafi a Matki 
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Swoj¹ siedzibê 
ma tu tak¿e Seminarium Duchowne.

Stare Opole       
Liczba mieszkañców: 903

14

So³tys: Wies³aw Kosyl. 
So³tysami byli: Jadwiga Solnica (1984-2005) 

i Mieczys³aw Dybcio (1973-1984).
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Opole Œwierczyna
- hodowla gêsi
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Wieœ le¿y w odleg³oœci nieca³ych 

7 kilometrów od Siedlec. Do 31 
grudnia 2011 roku by³a to kolo-

nia,  od 1 stycznia 2012 roku – wieœ.  Przebiega 
przez ni¹ droga powiatowa z Nowych Igañ. Ma 
ona nawierzchniê asfaltow¹ w stanie dobrym. 
W wiosce zarejestrowane s¹ dwa podmioty 
gospodarcze, w tym – zwi¹zany z upraw¹, 
chowem i hodowl¹. Drug¹ kadencjê so³tysem 
jest Krystyna Rêdzia. Jak mówi, obecnie we 
wsi jest 35 osób uprawnionych do glosowania, 
ale mieszkañców przybywa. Bardzo siê z tego 
cieszê, ludzie buduj¹ domy, w tej chwili ja-
kieœ 6-7 jest na ukoñczeniu, rodz¹ siê dzieci. 
Wioska ci¹gnie siê 3,5 km; jest w niej 8 go-
spodarstw. Jest typowo rolnicza, s¹ kurniki, 
ludzie hoduj¹ gêsi, kaczki, indyki, s¹ pieczar-
karnie. Pani so³tys podkreœla, ¿e gospodarstwa 

te s¹ stale powiêkszane. Do najwa¿niejszych 
potrzeb we wsi Krystyna Rêdzia zalicza wybu-
dowanie kanalizacji i dostêp do internetu. Mimo 
¿e w Opolu Œwierczynie nie ma œwietlicy 
czy placu zabaw, mieszkañcy tworz¹ wspólnotê, 
raz w roku spotykaj¹ siê z okazji do¿ynek. Co roku 
u innego gospodarza, to integruje miesz-
kañców – mówi Rêdzia. Poza tym wspólnie 
budujemy o³tarze przed Bo¿ym Cia³em. 
Mieszkañcy s¹ wspaniali, rozs¹dni, praco-
wici, lubimy ze sob¹ przebywaæ – cieszy siê. 
Jak mówi, jest zadowolona, ¿e zosta³a so³tysem, 
pozna³a dziêki temu struktury dzia³ania gminy 
i nowych ludzi. Trochê ¿a³uje, ¿e nie ma czasu na 
dokoñczenie przewodu doktorskiego z w-f, jest 
nauczycielk¹ wychowania fi zycznego. Praca 
zawodowa i spo³eczna tak j¹ poch³aniaj¹, ¿e 
na doktorat nie starcza jej czasu.

Opole Œwierczyna       
Liczba mieszkañców: 48

15

So³tys: Krystyna Rêdzia. 
So³tysem wczeœniej by³: Henryk Barszcz (1973-2007).



969696

Opole Œwierczyna
- nowe osiedle domów jednorodzinnych
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Opole Œwierczyna
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Wieœ le¿y w odleg³oœci 9 kilome-

trów od Siedlec. W XIX wieku 
wchodzi³a w sk³ad dóbr Stok 

Lacki. Biegnie przez ni¹ gminna asfaltowa 
droga Grubale - Pruszyn Pieñki. Jest ona                
w dobrym stanie. Miejscowoœæ jest niewielka, 
domy stoj¹ po obu jej stronach, jest te¿ pêtla 
podmiejskiego autobusu. Mieszkañcy maj¹ 
gaz i bie¿¹c¹ wodê, czekaj¹ na wybudowa-
nie kanalizacji. Krzysztof Zawadzki mieszka 
w Osinach „od zawsze”. Ma 4-hektarowy 
sad, m.in. jab³ek. Lubi mieszkaæ w Osinach. 
W przeciwieñstwie do ¿ony, mogê ca³y 
dzieñ w sadzie spêdzaæ. Ona za tym nie 
przepada – œmieje siê. Mieszka w sporym,  
piêtrowym domu z piêknie urz¹dzonym obej-
œciem – jest m.in. oczko wodne z mostkiem 
i licz¹cy 120 lat drewniany domek. To by³ daw-

niej spichlerz i kuźnia. Mówili mi - rozwal 
to, ale ja siê nie zgodzi³em, to pami¹tka po 
dziadku, oczywiœcie odnawiana – mówi Za-
wadzki. So³tysem jest… Zdzis³aw Zawadzki. 
Zawadzkich u nas mnóstwo – przyznaje 
-  Baltazar to mój ojciec, a Jolanta te¿ rodzi-
na... Sam jest so³tysem od 9 lat. Z jednej stro-
ny rodzinna tradycja, z drugiej – nikt nie 
chcia³ kandydowaæ. W koñcu wójt zagrozi³, 
¿e jak nie bêdzie so³tysa, to nas po³¹cz¹ 
z Grubalami – wyjaœnia Zawadzki. Miej-
scowoœæ ma³a, ale źle siê u nas nie ¿yje. 
Autobus doje¿d¿a, droga dobra, odœnie¿ana 
zim¹. Fundusze so³eckie przeznaczano na 
wysypywanie ¿wirem wiejskiej drogi. I pêtli 
– dodaje so³tys – bo zim¹ autobus nie móg³ 
podjechaæ. W wiosce zarejestrowana jest jedna 
fi rma prowadz¹ca dzia³alnoœæ us³ugow¹.

Osiny       
Liczba mieszkañców: 77

16

So³tys: Zdzis³aw Zawadzki. 
So³tysami wczeœniej byli: Jolanta Zawadzka (1990-2005) i Baltazar Zawadzki (1973-1990).
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Pêtla autobusowa
we wsi Osiny
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Osiny
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Œwiêto Opieñki
w Pruszynie - Pieñkach
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Przez wieœ przebiega droga woje-

wódzka nr 698 Siedlce – £osice 
– Terespol i droga powiatowa 

do Pruszynka. 26 lutego 2009 roku radni 
gminy przyjêli uchwa³ê zatwierdzaj¹c¹ 
„Plan Odnowy Miejscowoœci Pruszyn - 
Pieñki na lata 2009-2016”. Zawarto w nim 
plany poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców; 
by³y to miêdzy innymi remont œwietlicy 
i budowa kanalizacji. Kanalizacja jest 
w trakcie budowy, powinna siê zakoñ-
czyæ w po³owie 2015 roku – mówi so³tys 
Jadwiga Jasiñska - a wokó³ œwietlicy 
i w niej ca³y czas dzia³amy. So³tysem 
jest pierwsz¹ kadencjê. Co siê uda³o? 
- Odprowadziliœmy wodê z rowów przy-
dro¿nych, gmina zap³aci³a. I uda³o siê 
oœwietliæ jedn¹ z bocznych ulic. No 

i œwietlica, ca³y czas j¹ wyposa¿amy, 
fundusze so³eckie posz³y m.in. na kost-
kê za budynkiem, zabrak³o pieniêdzy 
na ca³oœæ, wiêc najbli¿sze œrodki te¿ 
bêd¹ na kostkê. Œwietlica zosta³a otwarta 
w 1970 roku po dwóch latach budowy. 
Kosztowa³a 285 tysiêcy z³, po³owê dali 
mieszkañcy, którzy jednoczeœnie (...)budo-
wali swój dom kultury, przedmiot dumy 
i ambicji ca³ej wsi, w niema³ym trudzie 
i z du¿ym zapa³em – relacjonowa³a 
Trybuna Mazowiecka. Jednym z tych 
zapaleñców by³ Kazimierz Tafi l, miejsco-
wy rzemieœlnik i z³ota r¹czka, spo³ecznik 
i samorz¹dowiec. Mieszkañcy, by zdobyæ 
pieni¹dze, wystawili w miejscowej stodole 
sztukê Fredry. Na wyposa¿enie placówki 
40 tysiêcy z³ da³ „Ruch” - kupiono za to 

Pruszyn – Pieñki      
Liczba mieszkañców: 369

17

So³tys: Jadwiga Jasiñska. 
So³tysami wczeœniej byli: Jerzy Stêpieñ (1990-2011), Stanis³aw Mazurek (1988-1990) 

i Jerzy Jezierski (1973-1988).
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Zespó³ „Alebabki” pracuj¹ przy 

zagospodarowaniu otoczenia œwietlicy

w Pruszynie - Pieñkach
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Pruszyn - Pieñki

105
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stoliki, krzes³a, bufet i radio z adapterem. 
W tej chwili œwietlic¹, od lutego 2013 roku, 
kieruje Gra¿yna Skwara. Mamy okolicz-
noœciowe imprezy, na dzieñ kobiet, 
andrzejki, 11 listopada. S¹ te¿ msze 
– na poœwiêcenie pól czy dla chorych, 
a w 2013 roku by³y warsztaty kuli-
narne. Przyznaje, ¿e praca œwietlicowej 
jest bardzo czasoch³onna. Non stop 
trzeba coœ pryskaæ, chwasty wyry-
waæ... Wokó³ œwietlicy by³y chaszcze. 
Razem z so³tysow¹ i jeszcze dwoma 
ch³opakami wszystko powyrywaliœmy 
i potem ta kostka zosta³a pouk³a-
dana... Obie panie – Jadwiga Jasiñska 
i Gra¿yna Skwara w wolnym czasie œpie-
waj¹ w chórze „AleBabki”. Osiem pañ co 
tydzieñ spotyka siê w œwietlicy na pró-
bach. Dziewczyny mówi¹, ¿e jak nie 
ma próby, to tydzieñ stracony - œmieje 

siê Jasiñska. Wystêpuj¹ na imprezach 
na terenie gminy i poza ni¹. Gdzie nas 
chc¹, œpiewamy. Na piknikach ro-
dzinnych, festynach rekreacyjnych... 
W 2013 roku na Powiatowym prze-
gl¹dzie kapel i zespo³ów weselnych 
„AleBabki” zajê³y I miejsce w kategorii 
„Kapele ludowe i grupy œpiewacze”. 
W tym samym roku wyst¹pi³y te¿ m.in. na 
VIII Mazowieckim Przegl¹dzie Twórczoœci 
Artystycznej Seniorów w Wêgrowie.

Wed³ug so³tys Jasiñskiej, Pruszyn-Pieñki 
stale siê powiêkszaj¹. Nie ubywa nas, raczej 
przybywa, i s¹ to g³ównie ludzie pracuj¹cy 
w mieœcie. Sama jest na emeryturze. 
Kandydowa³am, bo chcia³am coœ zro-
biæ dla wsi. Jest trochê takich, jak ja, 
chocia¿ nie wszyscy chc¹ siê udzie-
laæ, zw³aszcza jak ko³o 18 wracaj¹ 
z miasta z pracy. Na razie jej i kilkunastu 
innym paniom (Panowie siê jakoœ do nas 
nie garn¹...) zachcia³o siê za³o¿yæ stowa-
rzyszenie „Po s¹siedzku”. W planach ma 
ono uregulowanie statusu dwóch placów 
w miejscowoœci. Nale¿a³y kiedyœ do 
SKR-u (Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych - przy-
pis red.), ale teraz ani wieœ, ani gmina 
nie ma do nich praw – opowiada so³tys – 
a mo¿na by przecie¿ zrobiæ na nich 
boisko, plac zabaw dla dzieci...

Na terenie wsi zarejestrowanych jest 
15 podmiotów gospodarczych zajmuj¹cych 
siê m.in. produkcj¹ papieru i artyku³ów 
spo¿ywczych.

Œwietlica
w Pruszynie-Pieñkach



107

Pruszyn

107

Pruszyn



108



109
Wieœ po³o¿ona w odleg³oœci 

10 kilometrów od Siedlec, 
nad rzek¹ Liwiec. Przebiega 

przez ni¹ droga powiatowa B³ogoszcz – Pru-
szynek i droga do Wólki Leœnej. Jak czyta-
my w „S³owniku geografi cznym Królestwa 
Polskiego”, to jedna z najstarszych osad na 
tym terenie, w XV wieku by³a te¿ ca³kiem 
spora – mia³a 43 domy. Dla porównania – 
w 1827 by³o ich 27. Najprawdopodobniej 
w 1430 roku powsta³a w Pruszynie parafi a, 
koœció³ na przestrzeni wieków mieœci³ siê 
w sumie w 3 budynkach – pierwszy, drew-
niany koœció³ z XV w., spali³ siê w 1711 
roku, odbudowa³ go Franciszek Olêdzki. 
Trzeci¹ œwi¹tyniê, w latach 1807-1812 
wybudowano staraniami podstolego lubel-
skiego Adama Suff czyñskiego i jego siostry. 

W pobli¿u jest cmentarz. Kronika parafi alna 
prowadzona jest od 1968 roku. Obecnie do 
parafi i œw. Miko³aja Biskupa nale¿¹ miej-
scowoœci: Pruszyn, Biel, B³ogoszcz, Grubale, 
Leœniczówka, Osiny, Pruszynek, Pruszyn 
Pieñki, Pustki, Stok Lacki, Wólka Leœna. 
O tej ostatniej wsi przeczytaæ mo¿na w ak-
tach z Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach 
z października 1925 roku, gdzie opisana jest 
wizyta  biskupa Przeździeckiego. Omówili-
œmy przy tej okazji sprawê powiêkszenia 
parafi i Pruszyn przez zaprojektowanie 
przy³¹czenia do niej folwarku Wólka 
Leœna i wsi Wyczó³ki, nale¿¹cych dot¹d 
do parafji Mordy, a le¿¹cych tu¿ pod Pru-
szynem, a przedzielonych rzek¹ Liwcem. 
Zasiêgnêliœmy na miejscu w tej sprawie 
opinii zainteresowanych proboszczów 

Pruszyn       
Liczba mieszkañców: 422

18

So³tys: Wojciech Klewek. 
So³tysami wczeœniej byli: Tadeusz Lunk (2007-2014), Czes³aw Tajak (1994-2007),

Eugenia Ilczuk (1978-1994) i Roman Fr¹cki (1973-1978).
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i poleciliœmy dziekanowi sporz¹dziæ 
protokó³. Nieca³y rok później, w sierpniu 
1926 roku, ks. J. Kobyliñski zanotowa³, 
i¿ Mieszkañcy folwarku Wólka Leœna 
z chêci¹ zgadzaj¹ siê przy³¹czyæ do 
parafji Pruszyn – ale nie ma drogi(...) Co 
siê zaœ tyczy wsi Wyczó³ki, mieszkañcy 
ani s³yszeæ nie chc¹ o od³¹czeniu ich 
od parafji Mordy (pisownia oryginalna). 
Wiadomo, ¿e pod koniec XVIII wieku 
w Pruszynie istnia³ bezp³atny szpital, pro-
wadzony przez ksiê¿y, a od 1955 roku we 
wsi dzia³a wiejski oœrodek zdrowia. Wcze-
œniej, bo w 1916 roku, powsta³a Ochotnicza 
Stra¿ Po¿arna. Teraz jest jedn¹ z czterech 
jednostek OSP na terenie gminy, ma dwa 
samochody bojowe, a od 2007 roku na-
le¿y do Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaœniczego. We wsi dzia³a te¿ Zespó³ 
Oœwiatowy, sk³adaj¹cy siê ze szko³y pod-
stawowej i gimnazjum. Mieszkañcy maj¹ 
do dyspozycji fi liê biblioteczn¹ z ponad 10 
tysi¹cami ksi¹¿ek oraz remizo-œwietlicê. 
Tak po jej otwarciu w 1986 roku napisano 
w Informatorze Kulturalnym Województwa 
Siedleckiego: Na parterze du¿a sala wido-
wiskowa, na razie jeszcze bez krzese³ek, 
z zapleczem i dwupoziomow¹ scen¹ – to 
oryginalne rozwi¹zanie wymusi³o ¿ycie 
– obok znajduje siê gara¿ dla wozu stra-
¿ackiego.  Na piêtrze obok potrzebnego 
we wsi urzêdu pocztowego mieszcz¹ siê 
klub Ruchu, niewielki punkt sprzeda¿y 
i du¿a sala klubowa z wygodnymi fo-

telami, oœrodek nowoczesnej gospodyni 
i pokoje OSP(...) je¿eli jeszcze dodam, 
¿e w sali widowiskowej jest boazeria, 
a w pozosta³ych pomieszczeniach piêk-
ne tapety, to wypadnie tylko zazdroœciæ 
mieszkañcom Pruszyna. So³tys Woj-
ciech Klewek ma nadziejê na o¿ywienie 
placówki. Jak kiedyœ by³o, ¿e codziennie 
by³o tam du¿o m³odzie¿y, bo ca³y czas 
coœ siê dzia³o. Klewek wsi¹ rz¹dzi od 
niedawna, zosta³ wybrany w kwietniu 
2014 roku. Mieszkam tu od urodzenia, 
chcia³em coœ zrobiæ dla miejscowoœci. 
Jak mówi, Pruszyn to obecnie 10-12 ulic. 
Ale ca³y czas siê rozrastamy, sprowadza-
j¹ siê nowi ludzie, myœlê, ¿e teraz jest 
tak „pó³ na pó³” – czêœæ rolników, reszta 
doje¿d¿a do pracy do miasta – uwa¿a 
Klewek. Fundusze so³eckie przeznaczane s¹ 
m.in. na znajduj¹cy siê za remizo-œwietlic¹ 
plac zabaw. Dokupimy jeszcze wiêcej 
sprzêtu do zabaw dla dzieci – obiecuje. 
So³tys na co dzieñ pracuje jako listonosz, 
poza tym jest szefem miejscowej OSP. In-
teresuje siê pi³k¹ no¿n¹, bardzo prze¿ywa³ 
spotkanie Brazylia – Niemcy na Mundialu 
2014, które Niemcy wygrali 7:1. Brazylia 
nie zaistnia³a na boisku przez pierwsze 
30 minut i potem ju¿ ca³kiem przesta³a 
istnieæ – mówi Wojciech Klewek.

Mieszkañcy Pruszyna maj¹ bie¿¹c¹ 
wodê, wieœ jest w trakcie pod³¹czania do 
kanalizacji. G³ówna droga przez wieœ sta-
nowi ci¹g drogi powiatowej o nawierzchni 
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Pruszyn

asfaltowej w stanie dobrym. Na terenie 
miejscowoœci zarejestrowanych jest 15 
podmiotów gospodarczych, zajmuj¹cych siê 

m.in. produkcj¹ artyku³ów spo¿ywczych, 
robotami budowlanymi i transportem dro-
gowym.
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Zajêcia w œwietlicy
w Pruszynku
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Wieœ le¿y 9 kilometrów na pó³-

nocny wschód od Siedlec, 
przebiega przez ni¹ droga 

powiatowa Pruszyn – Pruszyn Pieñki. Jej 
asfaltowa nawierzchnia jest w stanie do-
brym. W planach jest przebudowa drogi na 
granicy miejscowoœci Pruszynek – Pruszyn 
o d³ugoœci 200 metrów. Mieszkañcy maj¹ 
dostêp do bie¿¹cej wody, ale czekaj¹ na 
wybudowanie kanalizacji. W 2014 roku 
budowa dojdzie do Pruszyna, do szko³y, 
potem przyjdzie kolej na nas – mówi 
so³tys Andrzej Kobyliñski.  Od 1963 roku 
w Pruszynku dzia³a Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna, w 2005 roku jednostka wesz³a 
w sk³ad Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaœniczego. Stra¿acy-ochotnicy z Pru-
szynka maj¹ jeden samochód bojowy i re-

mizo-œwietlicê. Na co dzieñ spotykaj¹ siê 
w niej stra¿acy, graj¹ tam choæby w te-
nisa, ale poza tym du¿o siê w niej dzieje, 
w wakacje np. jest œwietlica terapeutycz-
na dla dzieci – wylicza so³tys. Od czerwca 
do wrzeœnia grupa ok. 25 dzieci, g³ównie ze 
szkó³ podstawowych i gimnazjów, bawi siê 
i uczy. Nie tylko konkretnych umiejêtnoœci, 
jak zrobiæ „coœ z niczego”, czyli np. piórnik 
z papieru, ale i tych spo³ecznych, zwi¹za-
nych z rozpoznawaniem i obron¹ przed 
uzale¿nieniami. Andrzej Kobyliñski, pytany 
o najwiêkszy sukces ponad dwóch kadencji,  
przez chwilê zastanawia siê, potem wymie-
nia wyremontowanie œwietlicy i gara¿u dla 
OSP. Nowy gara¿, na nowy samochód – 
mówi – dostaliœmy go w 2007 roku. Œrodki 
z funduszu so³eckiego wykorzystano m.in. 

Pruszynek       
Liczba mieszkañców: 262

19

So³tys: Andrzej Kobyliñski. 
So³tysami wczeœniej byli: Edward Myszka (1978-2005) 

i Zenon Mazurek (1973-1978).
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na u³o¿enie kostki wokó³ œwietlicy i jej 
czêœciowe wyposa¿enie. Andrzej Kobyliñski 
przez ponad 20 lat by³ zawodowym stra¿a-
kiem, w tej chwili prowadzi gospodarstwo. 
Jak mówi, wiêkszoœæ mieszkañców Pruszyn-
ka, podobnie jak on, mieszka tu od urodze-
nia. Praca so³tysa mi siê podoba. Gdyby 

mi to nie odpowiada³o, nie zgodzi³bym 
siê kandydowaæ – stwierdza.

We wsi zarejestrowanych jest 8 pod-
miotów gospodarczych, dzia³aj¹cych 
m.in. w bran¿ach budowlanej i sportowo–
rekreacyjnej. 

114

Widok na Pruszyn i Pruszynek
z drogi do Wólki Leœnej
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Pruszynek
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Kapliczka 
przy drodze
z Pruszynka 
do B³ogoszczy
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Wieœ po³o¿ona jest w odleg³oœci 

5 kilometrów od Siedlec, nad 
rzek¹ Liwiec. Zosta³a za³o¿ona 

w 1533 roku na prawie niemieckim przez 
Stanis³awa Siedleckiego, nazywa³a siê wtedy 
Zarzecze. Przebiegaj¹ca przez ni¹ powiatowa 
droga do Strza³y ma asfaltow¹ nawierzchniê. 
Wszyscy mieszkañcy maj¹ dostêp do bie¿¹cej 
wody, czekaj¹ na pod³¹czenie do kanalizacji. 
W Purzecu znajduje siê ujêcie i automatyczna 
stacja wodoci¹gowa - najbardziej nowoczesne 
na terenie gminy. Przekazano je do u¿ytku 
w 1998 roku. Ujêcie sk³ada siê z dwóch, eks-
ploatowanych naprzemiennie, studni g³êbino-
wych, z których jedna jest podstawowa, druga 
spe³nia rolê awaryjn¹. Woda czerpana jest przy 
pomocy pomp g³êbinowych. W wiosce zareje-
strowanych jest 10 podmiotów gospodarczych, 

zajmuj¹cych siê m.in. robotami budowlanymi 
zwi¹zanymi ze wznoszeniem budynków. Od 
1992 roku so³tysem jest Krystyna Stañ-
czuk. Opowiada, ¿e rolników, podobnie jak 
w innych wioskach, jest ju¿ niewielu. S¹ za 
to pieczarkarnie, 1 chlewnia, 7-8 kurni-
ków – wylicza Stañczuk. Nie ma za to dzia³ek 
na sprzeda¿. Co roku przybywa nowych 
mieszkañców, to i dzia³ki siê skoñczy³y – 
mówi pani so³tys. A jako ¿e wœród nowych 
mieszkañców s¹ tak¿e dzieci, chcia³aby, by 
we wsi powsta³o dla nich boisko. Do szko³y 
w wiêkszoœci chodz¹ do Siedlec, mia³yby co 
robiæ tu w wolnym czasie – uwa¿a Stañczuk. 
Fundusz so³ecki wykorzystany zosta³ m.in. na 
odnowienie kapliczki z 1933 roku. Krystyna 
Stañczuk jest na emeryturze, raz w tygodniu 
dorabia w sklepie. 

Purzec       
Liczba mieszkañców: 205

20

So³tys: Krystyna Stañczuk. 
So³tysami wczeœniej byli: Krystyna Mêdza (1988-1990), S³awomir Kowalczyk (1984-1988), 

Józef Tomczak (1978-84) i Jan Stañczuk (1973-1978).
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Purzec
- stacja uzdatniania wody
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121Sam jestem na gospodarce, ¿ona pomaga 
trochê, ale pracuje zawodowo. Mimo wielu 
zajêæ, Korporowicz znajduje czas na zajêcia 
w radzie koœcielnej w Pruszynie. Jest nas 
15, pomagamy zbieraæ pieni¹dze, np. na 
ogrzewanie gazowe w koœciele czy remont 
organów. Poza tym trzeba zmobilizowaæ 
ludzi, ¿eby choæby cmentarz posprz¹taæ. 
I, jak mówi, mobilizacja przewa¿nie siê udaje 
i  kilku chêtnych do prac spo³ecznych  zazwyczaj 
udaje siê znaleźæ. Fundusze so³eckie mieszkañcy 
Pustek przeznaczali m.in. na zakup t³ucznia, któ-
rym wysypywano gminn¹ drogê. Pieni¹dze 
na 2015 pójd¹ na projekt oœwietlenia na 
ulicy Wzgórze – dodaje Bogus³aw Korporowicz.

W Pustkach zarejestrowanych jest 
7 fi rm dzia³aj¹cych m.in. w bran¿y bu-
dowlanej oraz zajmuj¹cych siê handlem 
i napraw¹ samochodów.

Wioska po³o¿ona 6 kilometrów 
od Siedlec, przebiega przez ni¹ 
droga powiatowa Stok Lacki–

Grubale. W czerwcu 2014 roku rozpocz¹³ siê 
jej remont. £atwo nie by³o, radni powiatu 
przeg³osowali jednym g³osem, no, ale robi siê 
droga – mówi so³tys Bogus³aw Korporowicz. 
So³tysem jest od 1994 roku. 20 lat razem z wój-
tem Bieñkiem ci¹gniemy ten interes – œmieje 
siê – jakoœ ludzie mnie polubili, to i wybieraj¹. 
W tym czasie zosta³a kanalizacja zrobiona, 
gaz, wczeœniej woda – opowiada. Korporowicz 
jest jednym z dwóch, jak twierdzi – rolników 
w Pustkach. Spora czêœæ moich mieszkañców 
pracuje w mieœcie, ale u nas siê pobudowa³a. 
To, jak to powiedzieæ, „wy¿sza pó³ka” - za-
mo¿ni ludzie, bankowcy, policjanci, geodeci. 
Sam mieszka w Pustkach od urodzenia, ma 25 
hektarów ziemi, 450 œwiñ, ma³¹ pieczarkarniê. 

Pustki      
Liczba mieszkañców: 124

21

So³tys: Bogus³aw Korpowicz. 
So³tysami wczeœniej byli: Andrzej Wojtkowski (1990-1994) i Józef Walczak (1973-1990).       
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Zajêcia teatralne
w œwietlicy w Rakowcu
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Wieœ le¿y nad Muchawk¹, 

3 kilometry od Siedlec. Bie-
gnie przez ni¹ droga gminna 

Siedlce – Domanice. Rakowiec powsta³ 
z parcelacji maj¹tku Wo³yñce, a za³o¿y-
cielami osady byli przedstawiciele drobnej 
szlachty. W wiosce zarejestrowanych jest 
18 podmiotów gospodarczych, zajmuj¹cych 
siê m.in. transportem l¹dowym, produkcj¹ 
spo¿ywcz¹, handlem hurtowym. Mieszkañcy 
od 1968 roku maj¹ dostêp do bie¿¹cej wody, 
czêœæ z nich (ok. 25%) czeka na pod³¹czenie 
do kanalizacji, pocz¹tek budowy zaplanowano 
na lipiec 2014 roku. G³ówny uk³ad komunika-
cyjny miejscowoœci stanowi droga powiatowa 
oraz droga gminna o nawierzchni asfaltowej 
w stanie dobrym. Od dwóch kadencji so³tysem 
Rakowca jest Mieczys³aw Kwiatek. Jak 

mówi, w jej trakcie uda³o mu siê uporz¹d-
kowaæ numeracjê domów.Wszystko by³o 
porozrzucane, numeracja by³a dziwna, 
trzeba to by³o wyprostowaæ. Jego zda-
niem, w tej chwili Rakowiec to sypialnia dla 
pracuj¹cych w okolicy. Rolników u nas 
jest mo¿e ze trzech – œmieje siê Kwiatek – 
a ja jestem jednym z nich. Poza zajmo-
waniem siê w³asnym gospodarstwem, jego 
dzia³ania koncentruj¹ siê na œwietlicy i wy-
budowaniu obok niej placu zabaw. Na re-
mont i wyposa¿enie placówki przeznaczane 
s¹ pieni¹dze z funduszu so³eckiego, w 2014 
roku jest to elewacja budynku, w planach jest 
te¿ ogrodzenie obiektu. W œwietlicy – jednej 
z 6 w gminie – od czterech lat prowadzone s¹ 
zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y. Pieni¹dze pocho-
dz¹ z tzw. korkowego, programu profi laktyki 

Rakowiec       
Liczba mieszkañców: 353

22

So³tys: Mieczys³aw Kwiatek. 
So³tysami wczeœniej byli: Mieczys³aw Strzaliñski (1990-2007) 

i Walenty Okniñski (1973-1990).
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uzale¿nieñ. Od pocz¹tku czerwca do koñca 
wrzeœnia w Pruszynie, Ujrzanowie, Nowym 
Opolu, Grubalach, Grabianowie i Rakowcu 
instruktorzy prowadz¹ zajêcia sportowe, pla-
styczne i teatralne, tak¿e – informuj¹ dzieci 
o skutkach uzale¿nieñ. W spotkaniach 
uczestniczy ok. 25 osób, g³ównie s¹ to ucznio-
wie szkó³ podstawowych, ale zdarzaj¹ siê te¿ 

gimnazjaliœci. So³tys Kwiatek, jak mówi, nie 
ma zbyt du¿o wolnego czasu, ale poœwiêca 
go na sport. W telewizji, w pi³kê no¿n¹ 
nie gram, bo nogi i zdrowie nie pozwalaj¹. 
Podczas Mundialu 2014 kibicuje Argentynie 
(w fi nale Niemcy pokonali Argentynê 1:0 – 
przypis red.). 

124

Zajêcia letnie
w œwietlicy w Rakowcu
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Zajêcia komputerowe
w bibliotece w Stoku Lackim
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Nazwa miejscowoœci pochodzi od 

s³owa oznaczaj¹cego „potok”, 
przymiotnik „Lacki” od s³owiañ-

skiego plemienia Lêdzian, zamieszkuj¹cego 
tereny Liwca i Muchawki, a nazywanego 
czasem Lachami. St¹d – Stok, zamieszka³y 
przez Lachów. W XVI wieku wioska nale-
¿a³a do parafi i pruszyñskiej. W 1884 roku 
w sk³ad dóbr Stok Lacki wchodzi³y Joachi-
mów, Osiny i Grubale. Jednym z najs³aw-
niejszych w³aœcicieli maj¹tku by³ gwardzista 
Napoleona, Stanis³aw Rostworowski, który 
obj¹³ go w 1832 roku. Od imienia jego córki, 
Heleny, która utonê³a w wieku 15 lat, ówcze-
sn¹ rzekê Ródkê przemianowano na Helenkê.  
W Stoku Lackim znajduje siê pa³ac, nale¿¹cy 
najpierw do Rostworowskich, potem Wyszo-
mirskich. W XX wieku w pa³acu mieœci³y 

siê kolejno: szpital zakaźny (1919–1920), dom 
starców (1927–1928), a po II wojnie œwiatowej 
szko³a i dom dziecka, i – obecnie - Specjalny 
Oœrodek Spo³eczno-Wychowawczy. Pa³ac 
otacza 1,5 – hektarowy park, w którym rosn¹ 
jesiony, topole i akacje.

Wieœ le¿y nad rzek¹ Helenk¹ w odleg³oœci 
5 kilometrów od Siedlec, przebiega przez ni¹ 
droga wojewódzka nr 698 Siedlce – £osice – 
Konstantynów – Terespol i droga powiatowa 
do Olszanki. Mieszkañcy maj¹ bie¿¹c¹ wodê, 
ale wiêkszoœæ z nich (ok.70%) czeka na pod-
³¹czenie do kanalizacji, której budowa ma 
siê zakoñczyæ w po³owie 2015 roku. Wœród 
planowanych inwestycji jest przebudowa drogi 
powiatowej Stok Lacki – Tarcze (wspólnie 
z powiatem siedleckim). W Stoku Lackim 
zarejestrowane s¹ 72 podmioty gospodarcze, 

Stok Lacki       
Liczba mieszkañców: 945

23

So³tys: Krzysztof Adamczyk. 
So³tysami wczeœniej byli: Marian Mucha (1990-2005) 

i Czes³aw Sowa (1973-1990).
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zajmuj¹ce siê m.in. produkcj¹ odzie¿y, poligra-
fi ¹ i robotami budowlanymi. We wsi znajduje 
siê jedno z gminnych ujêæ wody. W latach 
2011–2012 zosta³o ono wyremontowane – od-
nowiono budynek i wymieniono znajduj¹ce 
siê w nim urz¹dzenia, miêdzy innymi pompy 
i od¿elaziacze. Utwardzono te¿ plac wokó³ 
gmachu. Poza tym we wsi dzia³a Zespó³ 
Oœwiatowy, w jego sk³ad wchodz¹ szko³a 
podstawowa, gimnazjum  i przedszkole.

W Stoku Lackim swoj¹ siedzibê ma po-
wsta³a w 1959 roku Biblioteka Publiczna. Jej 
pierwsz¹ kierowniczk¹ by³a Maria Dziêdzik, 
ale nestork¹ jest Anna Borkowska, która sze-
fowa³a placówce przez 32 lata (1972-2004). 
Obecnie kierowniczk¹, od 2006 roku, jest Bo-
¿ena Nowak, a biblioteka ma fi lie w Pruszynie, 
Wo³yñcach, Bia³kach, Nowym Opolu oraz 
punkt biblioteczny w Chodowie. W ka¿dej 
z nich, za darmo, mo¿na korzystaæ z internetu.  
Zdaniem Bo¿eny Nowak, przez lata zmieni³ 
siê charakter placówek. Kiedyœ by³y to po 
prostu wypo¿yczalnie ksi¹¿ek, obecnie pe³ni¹ 
ró¿ne inne role – m.in. w aktywizacji lokalnego 
œrodowiska. Najwa¿niejsze jednak pozostaj¹ 
ksi¹¿ki. Na zakup nowoœci placówka dostaje 
dotacje z Ministerstwa Kultury oraz z gminy. 
W tej chwili najwiêcej tomów jest w Stoku 
Lackim. Bo¿ena Nowak obserwuje od lat 
zmianê struktury czytelnictwa. Pocz¹tkowo 
po³owê stanowi³y dzieci, w tej chwili jakieœ 
3/4 to ludzie doroœli, przychodz¹ co tydzieñ, 
bior¹ po kilka ksi¹¿ek. Tak jest jednak 
tylko w mojej bibliotece, w pozosta³ych 

wiêkszoœæ stanowi¹ dzieci. Co najchêtniej 
czytaj¹? To, co, gdzie indziej. Kobiety czyta-
j¹ literaturê typowo kobiec¹, np. Danielle 
Steel, ale i krymina³y skandynawskie czy 
thrillery. Czyli Mankell, King, ale i Coehlo. 
Jako jedyna biblioteka w powiecie, placówka 
nale¿y do ogólnopolskiego Programu Roz-
woju Bibliotek. Dziêki temu mo¿e otrzymaæ 
sprzêt, a pracownicy szkolenia. W tym celu 
Stok Lacki zawi¹za³ partnerstwo z placówk¹ 
z Nowego Pilczyna (powiat garwoliñski). To 
daje bibliotece rozpêdu – uwa¿a Nowak. 
Wymierne korzyœci odczu³y wypo¿yczalnie 
w Wo³yñcach i Nowym Opolu – dosta³y 
komputery i drukarki, a wszystkie dodatkowo 
aparaty cyfrowe. Mimo skromnego bud¿etu 
Bo¿ena Nowak organizuje w placówce spo-
tkania autorskie. W maju 2014 roku by³a to 
rozmowa ze Zbigniewem Ko³b¹, autorem 
ksi¹¿ki „Krioterapia – to warto wiedzieæ”. To 
by³o pierwsze spotkanie skierowane do 
doros³ych – mówi Nowak, przyznaj¹c jed-
noczeœnie, ¿e mimo reklamy, nie zakoñczy³o 
siê ono sukcesem. Frekwencji du¿ej nie 
by³o – ubolewa Bo¿ena Nowak, dodaj¹c, ¿e 
woli organizowaæ takie spotkania dla dzieci 
w szko³ach. Zw³aszcza ¿e pracê z dzieæmi lubi, 
by³a nauczycielk¹, pracowa³a w zawodzie 
przez wiele lat, gdy trafi ³a do biblioteki, to 
w³aœnie kontaktu z najm³odszymi brakowa³o 
jej najbardziej. Na razie ma co robiæ, trwa kom-
puteryzacja wypo¿yczalni, wszystkie ksi¹¿ki 
musz¹ trafi æ do systemu komputerowego. 
W budynku, oprócz biblioteki, jest tak¿e œwie-
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tlica. Obok – niewielki plac zabaw, w planach 
jest postawienie na nim domku do s³uchania 
audiobooków.

 So³tysem Stoku Lackiego od 13 lat jest 
Krzysztof Adamczyk. Sukcesy? S¹ ca³y 
czas – mówi – najwiêksze w zwi¹zku 
z funduszami so³eckimi. Œrodki wykorzy-
stano m.in. na zbudowanie chodnika na ulicy 
Praga prowadz¹cej do szko³y. Miêdzy Pa³aco-
w¹ a Siedleck¹. Zbudowaliœmy te¿ parking 
przed szko³¹. W tym roku czêœæ pieniêdzy 
pójdzie na projekt oœwietlenia ulicy Dolnej, 
czêœæ na plac zabaw przy œwietlicy. Adam-
czyk wyjaœnia, ¿e przy wydawaniu pieniêdzy 
wspó³pracuje z so³tysem i mieszkañcami po-
bliskiego Stoku Lackiego Folwark. W sumie 
jesteœmy jedn¹ wsi¹, mamy z 50 ulic pewnie 
i tylko my, so³tysi, wiemy, która wieœ gdzie 
siê koñczy czy zaczyna – œmieje siê Adam-
czyk, próbuj¹c wyjaœniæ zawi³oœci terytorialne. 
Fakt, wiemy to tylko my i najstarsi miesz-
kañcy, ale Folwark koñczy siê przy sklepie 
GS i szkole, choæ jest jeszcze parê domów 
ko³o torów – wtóruje mu so³tys Hieronim 
Izdebski ze Stoku Lackiego Folwark. Adam-
czyk zaœ dodaje, ¿e Folwark stanowi³y kiedyœ 
wy³¹cznie ziemie nale¿¹ce do mieszkaj¹cego 
w pa³acu dziedzica Wyszomirskiego. Ktoœ 
kiedyœ to przeoczy³ i dlatego pozosta³ taki 
podzia³, a teraz Stok Lacki Folwark jest na-
wet wiêkszy. Krzysztof Adamczyk lubi miesz-
kaæ w Stoku; wyjaœnia, ¿e niedawno walczy³ 
o to, by wioski nie przy³¹czaæ do Siedlec. Lepiej 
byæ wsi¹, mamy lepsze drogi ni¿ w mieœcie, 

mo¿emy siê lepiej w gminie zorganizowaæ. 
Na co dzieñ jest pracownikiem szko³y. Pytany 
o cechy dobrego so³tysa Adamczyk odpowia-
da, ¿e to taki, który siê nie denerwuje. Jak 
siê cz³owiek bêdzie denerwowa³, nigdy 
niczego nie zrobi. Trzeba byæ odpornym 
i robiæ swoje. Chwali siê, ¿e co roku w Stoku 
Lackim organizowany jest festyn dla miesz-
kañców. Zaczynaliœmy od tego, ¿e my, obaj 
so³tysi, i kilku radnych sk³adaliœmy siê na 
kie³baski. Teraz ju¿ nie musimy, wystêpo-
wa³ u nas Janusz Laskowski, a mieszkañcy 
sami dopytuj¹, kiedy nastêpny taki festyn 
bêdzie. W sierpniu 2014 roku Stok Lacki by³ 
gospodarzem gminnych do¿ynek.

Stok Lacki

Plac zabaw 
w Stoku Lackim
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Ulica Praga
w Stoku Lackim
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Stok Lacki
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Wernisa¿e w bibliotece
w Stoku Lackim
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z grami planszowymi; wakacyjne warsztaty 
plastyczne. Ksiêgozbiór liczy ponad 12 ty-
siêcy tomów. Kierowniczk¹ biblioteki jest 
Bo¿ena Nowak.

Filia biblioteczna w Bia³kach: „Moja 
niezwyk³a przygoda” – konkurs literacki 
zwi¹zany ze 105 rocznic¹ œmierci Juliusza 
Verne’a i 25 rocznic¹ œmierci Arkadego 

W Gminie Siedlce dzia³a Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim. Ma ona fi lie 
w Pruszynie, Wo³yñcach, Bia³kach, Nowym Opolu oraz punkt biblioteczny 
w Chodowie. W ka¿dej z nich jest darmowy dostêp do internetu. Orga-

nizowane s¹ te¿ spotkania przybli¿aj¹ce twórczoœæ pisarzy i poetów, zajêcia plastyczne, 
przygotowywane gazetki tematyczne. Poni¿ej tylko niewielka czêœæ wydarzeñ, jakie dzia³y 
siê w bibliotekach.

Biblioteki 
w Gminie Siedlce   

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim: 
Muzyka Pana Chopina” – s³uchowisko Wan-
dy Chotomskiej. s³uchanie koncertów f-moll 
i e-moll; spotkanie autorskie z poetk¹ Da-
nut¹ Gellner; przybli¿anie twórczoœci m.in. 
Lwa To³stoja, Czes³awa Mi³osza, Gustava 
Flauberta, W³adys³awa Broniewskiego, 
spotkania autorskie z Wies³awem Drabikiem 
- autorem ponad 100 bajek dla dzieci; dzieñ 
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Fiedlera; „Zaczarowane kó³ko Misia Uszat-
ka i nie tylko” – spotkanie na temat ¿ycia 
i twórczoœci Czes³awa Janczarskiego; ga-
zetki tematyczne poœwiêcone Wojciechowi 
¯ukrowskiemu i Williamowi Szekspirowi, 
konkurs czytelniczy poœwiêcony pisarstwu 
Alfreda Szklarskiego; wystawka ksi¹¿ek 
Jaros³awa Iwaszkiewicza w zwi¹zku ze 120 
rocznic¹ urodzin pisarza. Ksiêgozbiór liczy 
ponad 12 tysiêcy tomów. Bibliotekark¹ jest 
Jolanta Sosinowska.

Filia biblioteczna w Pruszynie: 
Spotkanie szeœciolatków w bibliotece „Co 
robiê, gdy mam czas wolny”; przybli¿enie 
twórczoœci Ma³gorzaty Musierowicz; „Nasza 
Kochana Mama” - impreza z okazji Dnia 
Matki; prezentacja ¿ycia i twórczoœci Han-
sa Christiana Andersena, rozwi¹zywanie 
krzy¿ówek z has³em „Calineczka”; konkurs 
plastyczny „Moje spotkanie z Miko³ajem”, 
konkurs na ulepienie naj³adniejszego i naj-
wiêkszego ba³wana; prelekcja dla rodziców  
na temat: „Dlaczego warto czytaæ dzieciom?”. 
W ksiêgozbiorze jest ponad 10,5 tysi¹ca 
tomów. Bibliotekark¹ jest Zofi a Iwanek.

Filia biblioteczna w Wo³yñcach: 
Spotkanie biblioteczne - temat „wiosna”; 
zajêcia plastyczne, wykonywanie kwiatów 
z bibu³y; przygotowania do konkursu na 
najpiêkniejsz¹ Palmê Wielkanocn¹, pozna-
wanie ¿ycia i twórczoœci Karola Wojty³y pt. 
„Jak Karolek zosta³ papie¿em”; spotkanie na 
temat ¿ycia i twórczoœci Jana Kochanow-
skiego; wykonywanie laurek z okazji Dnia 
Kobiet. Ksiêgozbiór liczy ponad 2,6 tysi¹ca 
tomów. Bibliotekark¹ jest Maria Woźniak.

Filia biblioteczna w Nowym Opo-
lu: Przybli¿enie postaci Mary Shelley 
jako prekursorki literatury science-fi ction; 
„Bajki wam niosê” – czytanie bajek Ignacego 
Krasickiego, przygotowywanie inscenizacji; 
malowanie witra¿y na Dzieñ Matki; s³ynne 
portrety matek w literaturze; spotkanie 
z Muminkami – czytanie fragmentów ksi¹-
¿ek o Muminkach, wykonanie portretów 
Muminków; zabawy integracyjne z chust¹ 
integracyjn¹ oraz kartami dialogowymi. 
W ksiêgozbiorze jest ponad 9 tysiêcy tomów. 
Bibliotekark¹ jest Izabela Kuniewicz.
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 Czytelnicy Wypożyczenia 

Stok Lacki 262 5866 

Chodów 45 411 

Wołyńce 221 3896 

Białki 209 4960 

Nowe Opole 105 1629 

Pruszyn 177 4821 

RAZEM 1019 21583 
 
Dane za 2013 rok 

Biblioteki w Gminie

Bo¿ena Nowak
z biblioteki
w Stoku Lackim
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Stok Lacki - Folwark
- ul. Sosnowa
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nawet, ¿e lepiej to wszystko zburzyæ ni¿ 
remontowaæ. Ale ja siê upar³em. Izdebski 
dodaje, ¿e znalaz³ we wsi kilku zapaleñców 
i odbudowali œwietlicê. Oczywiœcie, pomoc 
gminy by³a, ale prace wykoñczeniowe 
sam z synami robi³em... Hieronim Izdebski 
w Stoku zamieszka³ 48 lat temu. Trafi ³a siê 
taka pani, co postanowi³a mnie przygarn¹æ... 
W tej chwili jest na emeryturze, wczeœniej pra-
cowa³ jako konserwator w Specjalnym Oœrod-
ku Szkolno-Wychowawczym. Czasu wolnego 
w zasadzie nie ma. Du¿o czasu zajmuje mi 
so³tysowanie, trochê trzeba pochodziæ za 
sprawami wsi. Najbli¿sze fundusze so³eckie 
maj¹ byæ przeznaczone na zaprojektowanie 
i wybudowanie oœwietlenia na ulicach Letniej, 
Zielonej i Ró¿anej.

Stan gminnych dróg o nawierzchni 
twardej jest dobry. W 2012 roku 
wykonano nawierzchniê asfaltow¹ 

na ulicy Klinowej (580 metrów). W planach 
jest zrobienie  nawierzchni asfaltowej na ulicy 
Chabrowej (1000 metrów), przebudowa ulicy 
Sosnowej (450 metrów) i budowa odwodnienia 
ulicy Wiosennej i Baœniowej. We wsi zareje-
strowanych jest 59 podmiotów gospodarczych, 
zajmuj¹cych siê m.in. napraw¹ i sprzeda¿¹ 
samochodów, transportem l¹dowym, napra-
w¹ i konserwacj¹ komputerów i sprzêtu agd, 
edukacj¹. Wszyscy mieszkañcy maj¹ dostêp do 
bie¿¹cej wody, niewielka ich czêœæ (20%) czeka 
na pod³¹czenie kanalizacji. So³tysem od 23 lat 
jest Hieronim Izdebski. Wczeœniej – praco-
wa³ w œwietlicy. Na pocz¹tku to by³a ruina 
– wspomina. Nie by³o okien, drzwi, mówili 

Stok Lacki - Folwark       
Liczba mieszkañców: 1150

24

So³tys: Hieronim Izdebski. 
So³tysami wczeœniej byli: Zofi a Mat³acz (1988-1990) 

i Roman Jurzyk (1973-1988).
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Zajêcia kulinarne
w œwietlicy w Pruszynie Pieñkach
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Chodów). Nie brakuje równie¿ zajêæ spor-
towych, to m.in. aikido w Strzale, aerobic 
w Strzale i Chodowie, zumba fitness 
w Stoku Lackim. W placówkach w Nowym 
Opolu, Grabianowie, Bia³kach, ̄ aboklikach 
mia³y miejsce spotkania na temat profi lak-
tyki zdrowotnej. W Pruszynie podró¿nik 
Bogus³aw Skarus opowiada³ o swej 
wyprawie do Peru i Boliwii, w Strzale 

W Gminie Siedlce jest 12 wiejskich œwietlic. Znajduj¹ siê one w Bia³kach, Cho-
dowie, Pruszynie–Pieñkach, Stoku Lackim, Strzale, ¯aboklikach, Golicach, 
Grubalach, Rakowcu, Ujrzanowie, Grabianowie i Wo³yñcach. Ponadto 

w Nowym Opolu, B³ogoszczy, Pruszynku, Pruszynie dzia³aj¹ remizo-œwietlice. Nadzór nad 
nimi sprawuje Gminny Oœrodek Kultury w Siedlcach z siedzib¹ w Chodowie.

Œwietlice wiejskie
w Gminie Siedlce   

Odbywaj¹ siê w nich okoliczno-
œciowe imprezy, takie jak wese-
la, Dzieñ Dziecka, Dzieñ Matki, 

choinki, zabawy karnawa³owe dla dzieci 
i doros³ych. S¹ tak¿e cykliczne zajêcia, 
np. taneczne (Golice, Ujrzanów, Pruszyn-
-Pieñki), rzeźbiarskie (Chodów, Pruszyn), 
nauka jêzyka angielskiego (¯abokliki, Stok 
Lacki), studio piosenki (Pruszyn, Wo³yñce, 
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o Birmie, a w Bia³kach o Indiach i Nepalu. 
W œwietlicach w Stoku Lackim i Bia³kach 
wystêpowa³ aktor Stanis³aw Górka. Poza 
tym w Grabianowie odby³ siê koncert „Ope-
ra pod strzech¹” – popularne arie operowe 
i operetkowe wykona³ zespó³ kameralny 

Opery Ba³tyckiej; w Pruszynku z recitalem 
wyst¹pi³ akordeonista Pawe³ Zagañczyk, 
a w Pruszynie-Pieñkach graj¹cy na gitarze kla-
sycznej Marcin Kozio³ czy zespó³ „AleBabki”. 
Do Bia³k z programem poetycko-muzycznym 
przyjecha³a Laura £¹cz. Mieszkañcy Golic                     

142

Festiwal Biesiadny w Stoku Lackim
- wystêp Zespo³u Trubadurzy
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i Strza³y mogli zobaczyæ spektakl „Nasze 
miasto”. Z koncertem na powitanie wiosny                      
w Pruszynku i Grubalach wyst¹pili „AleBabki 
& Janko Muzykant”, a z okazji Dnia Kobiet 
w Pruszynie-Pieñkach Janusz Maleñczuk 
(œpiew) i Krzysztof Chromiñski (fortepian),                  

w Strzale i Stoku Lackim mo¿na by³o obej-
rzeæ kabaret „Czwarta fala”. W œwietlicach                           
w Pruszynie-Pieñkach i Bia³kach odby³y siê 
akademie patriotyczne, a w Strzale - warsztaty 
przyrodnicze i œwiêto pieczonego ziemniaka.

i Strza³y mogli zobaczyæ spektakl „Nasze 
miasto”. Z koncertem na powitanie wiosny                      
w Pruszynku i Grubalach wyst¹pili „AleBabki 
& Janko Muzykant”, a z okazji Dnia Kobiet 
w Pruszynie-Pieñkach Janusz Maleñczuk 
(œpiew) i Krzysztof Chromiñski (fortepian),                  

w Strzale i Stoku Lackim mo¿na by³o obej-
rzeæ kabaret „Czwarta fala”. W œwietlicach                           
w Pruszynie-Pieñkach i Bia³kach odby³y siê 
akademie patriotyczne, a w Strzale - warsztaty 
przyrodnicze i œwiêto pieczonego ziemniaka.

Œwietlice wiejskie

143
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Janusz Maleñczuk Rafa³ Grz¹ka

Joanna Ró¿ewska Piotr Szczepanik

Andrzej D¹browski Janusz Laskowski
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Œwietlice wiejskie

145

Gminny Oœrodek Kultury 
w Chodowie i podleg³e mu 
œwietlice têtni¹ ¿yciem...
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Plakaty Aleksandry Ryka³y - ozdob¹ imprez organizowanych przez GOK w Chodowie
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148 • Jak¹ rolê w czasach komputerów, 
telewizji z kilkuset kana³ami pe³ni¹ 
wiejskie œwietlice?

- Œwietlica wiejska czêsto jest dla miesz-
kañców danej miejscowoœci takim drugim 
domem, miejscem integracji, wspólnych 
spotkañ. Czasem bywa ma³¹ estrad¹, na 
której wystêpuj¹ zaproszeni artyœci, jak te¿ 
lokalni twórcy. Organizowane s¹ tu rów-
nie¿ przedstawienia, wystawy, warsztaty 
kulinarne, teatralne, plastyczne, spotkania 
z podró¿nikami, autorami ksi¹¿ek, wyk³ady 
Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
itp. W wiêkszoœci œwietlic odbywaj¹ siê tak¿e 
zajêcia sta³e. Przy niektórych funkcjonuj¹ 
ko³a gospodyñ wiejskich, w innych zajêcia 
i próby maj¹ lokalne grupy œpiewacze, ze-
spo³y muzyczne, b¹dź formacje taneczne 

czy areobiku. To takie ma³e oœrodki kultury. 
S¹ tu te¿ sekcje sportowe: klub pi³ki no¿nej 
i aikido, pe³ni¹ wiêc te¿ funkcje rekreacyjne. 
W ka¿dej œwietlicy mamy stó³ do ping ponga, 
w niektórych sprzêt do zajêæ fi tness, przy 
wiêkszoœci s¹ te¿ place zabaw dla dzieci, 
gdzie mo¿na spêdzaæ wolny czas. Œwietlice 
to tak¿e miejsce zebrañ wiejskich, a co jakiœ 
czas s³u¿¹ te¿ jako lokale wyborcze.

• Czy jest coœ, co Pana zdaniem, 
powinno siê zmieniæ, by inaczej/lepiej 
funkcjonowa³y? A mo¿e powinno zo-
staæ tak, jak jest?

- Mo¿e niekoniecznie zmieniæ, ale na 
pewno zawsze warto ulepszaæ. Staramy siê 
podnosiæ kompetencje opiekunów œwietlic. 
W tym celu organizujemy dla nich specjal-

Œwietlica to dla wielu ludzi drugi dom        
– mówi Krzysztof Chromiñski, 

dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Siedlcach 
z siedzib¹ w Chodowie
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ne warsztaty. Moim marzeniem jest, ¿eby 
byli to animatorzy kulturalni, prowadz¹cy 
zajêcia z dzieæmi, b¹dź inne ko³a zaintere-
sowañ, potrafi ¹cy swoj¹ kreatywn¹ postaw¹ 
mobilizowaæ innych do dzia³añ twórczych. 
Œwietlice mog¹ wynajmowaæ podmioty 
z zewn¹trz, np. do celów marketingowych, 
prezentacji, itp., jak te¿ i ró¿nych imprez 
okolicznoœciowych, dlatego wa¿ne jest, aby 
by³y one zadbane i atrakcyjne równie¿ pod 
tym k¹tem, a do tego potrzebny ju¿ jest zmys³ 
mened¿erski. Do tej pory opiekunowie œwie-
tlic wy³aniani byli przez poszczególne rady 
so³eckie i zatrudniani przez GOK niejako 
z nadania. Tak wyselekcjonowani ludzie 
byli czêsto dobrymi gospodarzami, ale nie 
zawsze animatorami, dlatego od pewnego 
czasu prosimy rady so³eckie o konsultacje 
przy wyborze opiekuna. Wynagrodzenie 
opiekunów by³o do tej pory raczej skrom-
ne, dlatego warto rozwa¿yæ wprowadzenie 
systemu motywacyjnego przewiduj¹cego 
prowizje od wynajmów.

• Na jakie wsparcie GOKu liczyæ 
mog¹ opiekunowie œwietlic?

- Poniewa¿ œwietlice administrowane 
s¹ przez oœrodek kultury, ich opiekunowie 
mog¹ liczyæ na szerokie  wsparcie we wsze-
lakich dzia³aniach kulturalnych. Zazwyczaj 
zamieszkuj¹ oni w miejscowoœciach, gdzie 
jest œwietlica, wiêc doskonale znaj¹ potrzeby 
tamtejszych mieszkañców. Jeœli mamy do 
czynienia z jak¹œ oddoln¹ inicjatyw¹, zawsze 

s³u¿ymy pomoc¹ w postaci materia³ów, 
sprzêtu technicznego, oprawy artystycznej, 
fachowych animatorów, obs³ugi... W ogóle 
wszystkie wydarzenia kulturalne, które od-
bywaj¹ siê na terenie gminy, organizowane 
s¹ na zasadzie wspó³pracy z radami so³ec-
kimi i lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Przyjê³o siê, ¿e 
program artystyczny, obs³ugê techniczn¹, 
promocjê i inne koszty zapewnia GOK. 
Gospodarze natomiast przygotowuj¹ odpo-
wiednio i porz¹dkuj¹ teren zarówno przed, 
jak i po imprezie, oraz dbaj¹ o ewentualn¹ 
stronê kulinarn¹, o ile takowa towarzyszy 
imprezie. W budynkach œwietlic przeprowa-
dzane s¹ te¿ remonty i naprawy, potrzebne 
s¹ te¿ œrodki czystoœci i inne narzêdzia 
gospodarskie. Te i inne potrzeby zg³aszane 
s¹ na bie¿¹co przez opiekunów œwietlic 
i realizowane przez GOK. 

• W jaki sposób fi nansowane s¹ 
œwietlice?

- Œwietlice finansowane s¹ g³ównie 
z wynajmów, które odbywaj¹ siê na podsta-
wie cennika ustalonego przez poszczególne 
rady so³eckie, a zatwierdzonego przez GOK. 
Wszystkie œrodki pochodz¹ce z przychodów 
œwietlicy przechodz¹ co prawda przez GOK, 
ale wracaj¹ na potrzeby tej¿e, pomniejszone 
o op³aty eksploatacyjne, tj. media zu¿yte 
podczas wynajmów. Pozosta³e op³aty funk-
cjonowania wszystkich budynków ponosi 
administrator, czyli Gminny Oœrodek 
Kultury.

Rozmowa
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Uroczyste otwarcie 
œwietlicy w Strzale
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Œwietlice wiejskie
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Radoœnie i kabaretowo
w Strzale



153
nie by³o klubu czy innego miejsca spotkañ, to 
m³odzi ludzie mogliby zainteresowaæ siê jej 
wielowiekow¹ histori¹, przygotowuj¹c chocia¿-
by okolicznoœciow¹ gazetkê. 15 wrzeœnia 2013 
roku, podczas corocznych do¿ynek gminnych, 
Strza³a œwiêtowa³a jednoczeœnie 480-lecie ist-
nienia. Przez wieœ przebiegaj¹ droga krajowa 
nr 63  Wêgorzewo – Siedlce – S³awatycze oraz 
powiatowa do Purzeca i ¯ytniej. W latach 
2009-2011 wspólnie z Generaln¹ Dyrekcj¹ 
Dróg Krajowych i Autostrad wybudowano 
obustronny ci¹g pieszo – rowerowy (d³ugoœæ 
1600 metrów). Wœród planowanych inwesty-
cji jest przebudowa odcinka ulicy S³onecznej 
(370 metrów). W wiosce zarejestrowane s¹ 72 
podmioty gospodarcze, zajmuj¹ce siê m.in. 
specjalistycznymi robotami budowlanymi, 
dzia³alnoœci¹ detektywistyczn¹ i ochroniarsk¹, 

Strza³ê za³o¿y³ w 1533 roku na pra-
wie niemieckim Stanis³aw Siedlecki. 
By³a ona jedn¹ z oœmiu miejscowoœci 

w jego dobrach. O wsi wspomina³ XVII - 
wieczny pamiêtnikarz Jan Chryzostom Pasek, 
który w 1660 roku goœci³ w Siedlcach, a przy 
okazji odwiedzi³ i opisa³ tak¿e Strza³ê, po-
daj¹c, ¿e nale¿a³a ona wówczas do rodziny 
Olêdzkich. Kilka wieków później, w 1972 roku, 
do Strza³y wybra³ siê dziennikarz Trybuny 
Mazowieckiej. Odnotowa³, ¿e we wsi mieszka 
ok.700 osób, jest mleczarnia oraz elegancki, 
bo le¿¹cy przy uczêszczanej trasie, œwietnie 
wyposa¿ony sklep. Reporterowi dziennika 
zabrak³o za to... kultury, co dziwi³o, jako ¿e 
we wsi, przynajmniej na papierze, istnia³o ko³o 
ZMW (Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej). Zda-
niem dziennikarza, nawet jeœli w miejscowoœci 

Strza³a       
Liczba mieszkañców: 1138

25

So³tys: Wies³awa Waku³a. 
So³tysami wczeœniej byli: Jan Stañczuk (1990-2007), Teresa Prokurat (1978-1990) 

i Alina Szczepanik (1973-1978).
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Koncert - ¯o³nierze Niez³omni 
w œwietlicy w Strzale
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Strza³a

sprzeda¿¹ i napraw¹ samochodów. Wszyscy 
mieszkañcy maj¹ dostêp do bie¿¹cej wody, 
kanalizacji, gazu. W wiosce mieœci siê Zespó³ 
Oœwiatowo – Wychowawczy, ze szko³¹ pod-
stawow¹, gimnazjum i przedszkolem. Obok 
kompleksu znajduje siê wybudowany przy 
unijnym wsparciu Orlik. So³tysem Strza³y, 
drug¹ kadencjê, jest Wies³awa Waku³a. Jej 
oczkiem w g³owie wydaje siê byæ piêtrowa, 
oddana do u¿ytku po remoncie w styczniu 
2013 roku, œwietlica. Pani so³tys z dum¹ po-
kazuje najpierw wy³o¿ony kostk¹ plac wokó³ 
budynku, zieleñ i ogrodzenie wokó³ niego. 
Wieczorami w œwietlicy odbywaj¹ siê cy-
kliczne zajêcia, m.in. aerobicu, aikido, tañca. 
Swoj¹ siedzibê ma tu te¿ klub pi³ki no¿nej. Jak 
twierdzi Wies³awa Waku³a, w placówce mog¹ 
siê odbywaæ ró¿nego rodzaju imprezy, bo 
jest w niej w pe³ni wyposa¿ona kuchnia. Pani 
so³tys przyznaje jednoczeœnie, ¿e wyposa¿enie 
reszty budynku pozostawia sporo do ¿ycze-
nia – w kilku pomieszczeniach brakuje mebli 

czy karniszy. W planach jest np. pracownia 
komputerowa. Na zakup potrzebnych rzeczy, 
jak mówi, ciu³a, wynajmuj¹c i wypo¿yczaj¹c 
krzes³a, sto³y czy sprzêt kuchenny. Pieniê-
dzy ci¹gle jednak jest zbyt ma³o, zw³aszcza 
¿e remontu wymagaj¹ tak¿e budynki ko³o 
œwietlicy. Pytana o to, jakim jest so³tysem, 
Wies³awa Waku³a ze œmiechem odpowiada: 
Ka¿dy mówi, ¿e jestem pyskata. Dodaje, ¿e 
pe³ni¹c tê funkcjê, musi du¿o chodziæ. Czasem 
nogi bol¹, ale jak ja to rzucê, to wszystko 
pójdzie w ruinê, bo przy œwietlicy przecie¿ 
wszystkim siê zajmujê. Poza wyposa¿eniem 
œwietlicy chcia³aby, by na ulicach Kolonijnej, 
Stawowej i Krótkiej zbudowano chodnik, 
a na D³ugiej i S³onecznej œcie¿kê rowerow¹. 
Na remont œwietlicy gmina Siedlce dosta³a pra-
wie 350 tysiêcy z³otych z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 
Zajêcia plastyczne

w œwietlicy w Strzale



156156156

Otoczenie œwietlicy 
w Strzale
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ogrodzenie i – jeszcze wiêcej zabawek. Na 
razie te, które s¹, wystarczaj¹, choæ dzieci 
i rodziców na placu sporo. Jak twierdzi jeden                                
z rodziców, prawdziwy ruch zaczyna siê po 
16-tej, zw³aszcza ¿e klucze na plac maj¹ nie-
mal wszyscy okoliczni mieszkañcy. Jadwiga 
Walerczuk mówi, ¿e w so³ectwie nale¿a³oby 
wyremontowaæ kilka dróg - Przemys³ow¹, 
Sadow¹ i dokoñczyæ remont ulicy Swoboda. 
¯eby dobre wjazdy na posesje by³y – mówi 
Walerczuk i dodaje, ¿e na ulicy Swoboda 
przyda³yby siê te¿ progi zwalniaj¹ce.

To stosunkowo m³ode so³ectwo. 
Powsta³o jako 34 w gminie Sie-
dlce. Decyzjê o jego powo³aniu 

radni podjêli w trakcie sesji 28 grudnia 
1994 roku. Wesz³o do niego 47 gospodarstw 
ze Starych Igañ i 20 z ¯elkowa - Kolonii. 
Pierwszym so³tysem by³ Franciszek Sikorski, 
obecnie funkcjê tê, drug¹ kadencjê, pe³ni 
Jadwiga Walerczuk. Za jeden ze swych 
sukcesów uwa¿a wybudowanie i wyposa-
¿enie placu zabaw dla dzieci, oddano go do 
u¿ytku we wrzeœniu 2012 roku. Pani so³tys 
przyznaje jednoczeœnie, ¿e potrzebne jest 

Swoboda       
Liczba mieszkañców: 408

26

So³tys: Jadwiga Walerczuk. 
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Pieczarkarnia
w Topórku



161
u nas w tej chwili przyby³ych, ma³o rodowi-
tych osadników. Sam zamieszka³ w Topórku 
w 1977 roku. Jest jednym z niewielu we wsi 
rolników, w dodatku z zami³owania. ̄ aden 
mus, przez 12 lat by³em na wojskowym 
wikcie, potem zosta³em gospodarzem. 
So³tysem jest pierwsz¹ kadencjê, wczeœniej 
przez wiele lat funkcjê tê pe³ni³a jego mama. 
Rozchorowa³a siê i zosta³em wybrany. 
Jednog³oœnie – podkreœla – przecie¿ wieœ 
nie mog³a zostaæ bez so³tysa. Wolnego 
czasu w zasadzie nie ma. Ca³y czas jest co 
robiæ, ro¿ne rzeczy trzymam w gospo-
darstwie. Œpiê po 4-5 godzin, bo zajêcia 
jest na ca³e dnie. Ale moja babcia, która 
ma 105 lat, te¿ nigdy nie ma wolnego 
czasu – œmieje siê Rostkowski. Jego zda-
niem, Topórek to dobre miejsce do ¿ycia. 

Wieœ le¿y 3 kilometry od Sie-
dlec, przebiega przez ni¹ 
droga powiatowa ¯abokliki 

– Jagodnia. To kolejna wioska z XVI-wiecz-
nym rodowodem - zosta³a ulokowana w 1532 
roku na prawie niemieckim przez Stanis³awa 
Siedleckiego. Wówczas nazywa³a siê  Topór.

Mieszkañcy maj¹ dostêp do bie¿¹cej 
wody, czêœæ z nich czeka na pod³¹czenie 
do kanalizacji. Wieœ po³o¿ona jest wzd³u¿ 
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. 
W planach jest budowa chodnika dla 
pieszych. Jak mówi so³tys, Rados³aw 
Rostkowski, projekt powsta³ w 2013 roku, 
w 2014 roku kupiona zostanie kostka. Chod-
nik bêdzie mia³ 1200 metrów – dodaje. 
Topórek to ma³a miejscowoœæ, raczej 
pracownicza – uwa¿a Rostkowski. Wiêcej 

Topórek       
Liczba mieszkañców: 232

27

So³tys: Rados³aw Rostkowski. 
So³tysami wczeœniej byli: Stanis³awa Rostkowska, (1994-2011) Krystyna Kacpura (1990-1994) 

i Marian Tomczak (1973-1990).
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Miasto s³ychaæ, jak s¹ koncerty czy mecze 
zw³aszcza, bo to, jak to siê u nas mówi, 
niemal jak za stodo³¹. Przyznaje jednak, 
¿e mieszkañcom doœæ mocno daj¹ siê we 
znaki dziki. Rozpanoszy³y siê, chodz¹ 

w bia³y dzieñ po polach – stwierdza – ale 
jakoœ sobie z nimi radzimy...

W Topórku mieœci siê rezerwat Stawy 
Siedleckie. To kompleks 11 zbiorników 
oddzielonych groblami, wzd³u¿ pó³nocno-

162

Widok z Topórka
na Siedlce
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Topórek

-wschodniej granicy rezerwatu biegnie rzeka 
Helenka. Rezerwat powsta³, by chroniæ miej-
sca lêgu, ¿erowisk i odpoczynku rzadkich 
gatunków ptaków, roœlin chronionych i bez-
krêgowców. W rezerwacie znaleźæ mo¿na 

m.in. mewy œmieszki, w¹satki, zimorodki czy 
perkoza dwuczubego.

Dzia³a we wsi 11 fi rm, zajmuj¹cych siê 
m.in. obs³ug¹ nieruchomoœci, produkcj¹ odzie-
¿y i dzia³alnoœci¹ kulturalno–rozrywkow¹.



164

Stacja uzdatniania wody
w Ujrzanowie 
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dostêp do bie¿¹cej wody, gazu i kanaliza-
cji. To ostatnie to najwiêksza duma so³tys 
Ewy Zieliñskiej. Kolejny powód do dumy 
– œwietlica. Obiekt niewielki, ale sporo siê 
w nim dzieje. A bêdzie siê dzia³o wiêcej, bo 
w czerwcu 2014 roku wzbogaci³a siê ona 
o stó³ do ping ponga, bie¿niê i rower do 
æwiczeñ. Od pocz¹tku czerwca do koñca 
wrzeœnia w placówce dwa razy w tygodniu 
odbywa siê cykl zajêæ dla dzieci – plastycz-
nych, sportowych, teatralnych i psycholo-
gicznych. Obok œwietlicy znajduje siê boisko. 
Oœwietlone, wiêc mo¿na graæ wieczorami 
– podkreœla pani so³tys. Fundusz so³ecki na 
2014 rok przeznaczony zosta³ na utwardze-
nie parkingu za budynkiem. Ewa Zieliñska 
podkreœla, ¿e dzia³alnoœæ i wyposa¿enie 
obiektu wspieraj¹ miejscowi przedsiêbiorcy, 

Wieœ zosta³a za³o¿ona w 1530 
roku na prawie niemieckim 
przez Stanis³awa Siedleckie-

go, nazywa³a siê wtedy Orzanka, a w ci¹gu 
wieków jego w³aœcicielk¹ by³a m.in. ksiê¿-
na Aleksandra Ogiñska. Le¿y w odleg³oœci 
7 kilometrów na wschód od Siedlec na miê-
dzynarodowej trasie E30 Cork-Omsk. Uk³ad 
komunikacyjny miejscowoœci tworz¹ drogi 
gminne w po³¹czeniu z drog¹ krajow¹ nr 2. 
W 2011 roku w partnerstwie ze Skarbem 
Pañstwa wybudowano wzd³u¿ niej obu-
stronny chodnik dla pieszych o d³ugoœci 350 
metrów. Wœród planowanych inwestycji s¹ 
przebudowa ci¹gu drogi gminnej, biegn¹cej 
przez wieœ, o d³ugoœci 4 km i przebudowa 
drogi na granicy miasta o d³ugoœci 250 me-
trów. Wszyscy mieszkañcy Ujrzanowa maj¹ 

Ujrzanów       
Liczba mieszkañców: 784

28

So³tys: Ewa Zieliñska. 
So³tysami wczeœniej byli: Franciszek Rosa (1988-1999) i Jan Gochnio (1973-1988).      
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którzy sponsoruj¹ tak¿e wycieczki dla dzieci 
i m³odzie¿y. Ujrzanowsk¹ m³odzie¿ Ewa 
Zieliñska bardzo chwali. Jest wspania³a – 
uwa¿a – bardzo lubiê z nimi pracowaæ. 
Chcia³aby jednak odci¹gn¹æ m³odych ludzi 
od internetu, buduj¹c w wiosce salê spor-
tow¹. Ewa Zieliñska jest so³tysem od 15 lat. 
Pe³nienie funkcji, jak mówi, przynosi jej wiele 
radoœci i satysfakcji.

W Ujrzanowie zarejestrowane s¹ 64 
fi rmy z bran¿ zwi¹zanych m.in. z produkcj¹ 
mebli, napraw¹, konserwacj¹ i instalowa-

niem maszyn i urz¹dzeñ, opiek¹ zdrowotn¹. 
Ponadto we wsi znajduje siê ujêcie wody 
ze stacj¹ uzdatniania; najwiêkszy tego typu 
obiekt na terenie gminy. Zosta³ on zbu-
dowany przy udziale Miasta Siedlce oraz 
gmin Wiœniew i Zbuczyn. Ujecie oddano 
do u¿ytku w 1994 roku. Zarz¹dza nimi 
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji 
w Siedlcach. W Ujrzanowie powstaje te¿ sta-
cja energetyczna 400/100 kV, bêd¹c¹ czêœci¹ 
miêdzynarodowego projektu „Po³¹czenie 
elektroenergetyczne Polska – Litwa”.
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Regulamin
zajêæ letnich
dla dzieci 
w œwietlicy 
w Ujrzanowie
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Budowa linii 
elektroenergetycznej (400 kV) 



169169169

Ujrzanów



170



171
no straci³a rolniczy charakter. Rolników 
z prawdziwego zdarzenia jest u nas ze 
dwóch, w tym jeden prowadzi jeszcze 
fi rmê budowlan¹ – twierdzi Ratuski. So³-
tysem jest pierwsz¹ kadencjê, lubi dzia³aæ 
spo³ecznie. Ludzie przychodz¹ z ró¿nymi 
problemami, trzeba pos³uchaæ, pomóc. 
Przyznaje jednoczeœnie, ¿e czasami koliduje 
to z prac¹ zawodow¹. A chodzi przecie¿ 
o to, ¿eby wioski nie zaniedbywaæ. 
W Wo³yñcach – Kolonii zarejestrowanych jest 
8 fi rm, m.in. budowlanych. 

Przez wieœ przebiega powiatowa 
trasa Siedlce – Domanice. Pod-
stawowy uk³ad komunikacyjny 

tworz¹ drogi gminne, na których w 2012 
roku wykonano nawierzchniê asfaltow¹. 
£¹cznie by³o to 630 metrów. W planach 
jest kontynuowanie przebudowy dróg grun-
towych. Mieszkañcy maj¹ bie¿¹c¹ wodê, 
czekaj¹ na kanalizacjê. Pocz¹tek inwestycji 
zaplanowano na lipiec 2014 roku. So³tys 
Jan Ratuski mówi, ¿e w wiosce jest wiê-
cej ziemi ni¿ w pobliskich Wo³yñcach. To 
kolejna gminna miejscowoœæ, która daw-

Wo³yñce – Kolonia     
Liczba mieszkañców: 195

29

So³tys: Jan Ratuski. 
So³tysami wczeœniej byli: Teresa Kupieñ (1994-2011), Henryk Kupieñ(1988-1994) 

i Jadwiga Filipek (1973-1988).
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Tablica og³oszeniowa przed 
bibliotek¹ w Wo³yñcach



173œwiêtego Jana Paw³a II. W Wo³yñcach jest tak-
¿e œwietlica. Znajduje siê ona na sporym placu 
zabaw dla dzieci, obok jest boisko. Budynek to 
dawna zlewnia mleka, ca³y czas remontowany. 
W œrodku, jak na razie, rozgardiasz, kominek 
i, nieco zdezorientowana otoczeniem, ¿aba. 
W czerwcu 2014 roku na placu wspólnie 
œwiêtowano Dzieñ Matki i Dziecka. Od 2000 
roku mieszkañcy mog¹ korzystaæ z biblioteki, 
w fi lii jest nieco ponad 2,5 tysi¹ca ksi¹¿ek. Przy 
placówce dzia³a te¿ Ko³o Plastyczne i Studio 
Piosenki, w ramach którego odbywaj¹ siê 
zajêcia ze œpiewu oraz nauki gry na gitarze. 
W miejscowoœci zarejestrowanych jest 15 pod-
miotów gospodarczych z bran¿ zwi¹zanych 
m.in. z produkcj¹ mebli, robotami budowlanymi, 
napraw¹ i sprzeda¿¹ samochodów. So³tysem wsi 
Wo³yñce jest Maria Woźniak. 

Historia wioski siêga XV wieku. 
Wed³ug dokumentów, w XVI wie-
ku by³y to Wolinie. Niewykluczo-

ne, ¿e nazwa ta zwi¹zana jest z osadnictwem na 
prawie niemieckim i okresem tzw. wolnizny, 
czyli czasem na zagospodarowanie, wolnym 
od op³at. Przez wieœ przebiega powiatowa trasa 
Siedlce – Domanice. Zarówno ona, jak i  drogi 
gminne, maj¹ asfaltow¹ nawierzchniê  w sta-
nie dobrym. Mieszkañcy korzystaj¹ z bie¿¹cej 
wody, ale czekaj¹ na kanalizacjê. Jej projekt 
zosta³ przygotowany w 2011 roku, pocz¹tek 
prac zaplanowano na lipiec 2014 roku. Po 
zakoñczeniu inwestycji najprawdopodobniej 
konieczne bêdzie po³o¿enie nowego asfaltu 
na drodze. Mieszkañcy postuluj¹ tak¿e wybu-
dowanie chodnika po obu stronach drogi od 
koœcio³a. W parafi i pod wezwaniem œw. Józefa 
Robotnika przechowywane s¹ relikwie krwi 

Wo³yñce     
Liczba mieszkañców: 425

30

So³tys: Maria Woźniak. 
So³tysami wczeœniej byli: Antoni Pawlik (2005-2011) Micha³ Saweczko (1994-2005), 

Miros³aw Strzaliñski (1990-1994), Antoni Pawlik (1978-1990),Wac³aw Pawlik (1973-1978).      
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Droga do wsi
Wólka Leœna
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Gminy Siedlce. Od pocz¹tku so³ectwem 
kieruje Ireneusz Filipek, by³ nim tak¿e, 
gdy Wólka Leœna wchodzi³a w sk³ad gminy 
Mordy. Wyjaœnia, ¿e wioska terytorialnie 
jest spora, ale nie ma w niej zbyt wielu 
gospodarstw. Jakieœ 50 numerów – mówi 
Filipek – ale bardzo du¿o ludzi z miasta 
kupi³o u nas dzia³ki. Przyznaje te¿, ¿e 
jak zaczyna³ so³tysowanie, Wólka Leœna 
by³a wsi¹ czysto rolnicz¹. Teraz w zasa-
dzie nie ma ju¿ u nas rolników, jest ze 
4 sadowników, 2-3 pieczarkarnie. Jednym 
z gospodarzy jest sam Ireneusz Filipek, wcze-
œniej przez 37 lat pracowa³ w Polmozbycie. 
W tej chwili hoduje trzodê chlewn¹. We wsi 
od dwóch lat jest plac zabaw dla dzieci.

Miejscowoœæ le¿y w odleg³oœci 
12 kilometrów od Siedlec, 
przebiega przez ni¹ droga po-

wiatowa do Pruszyna. Podstawowy uk³ad 
komunikacyjny stanowi droga gminna                             
o nawierzchni asfaltowej. Mieszkañcy maj¹ 
bie¿¹c¹ wodê, ale czekaj¹ na wybudowanie 
kanalizacji. We wsi zarejestrowanych jest 
6 podmiotów gospodarczych, zajmuj¹cych 
siê m.in. napraw¹ komputerów i sprzêtu agd 
oraz handlem detalicznym. To najm³odsze 
so³ectwo gminy Siedlce. Historia wsi siêga 
jednak XVIII wieku. Do 1995 roku wieœ 
nale¿a³a do Gminy Mordy. Uchwa³¹ Rady 
Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 1995 
roku w³¹czono w ca³oœci Wólkê Leœn¹ do 

Wólka Leœna     
Liczba mieszkañców: 172

31

So³tys: Ireneusz Filipek. 
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Uroczyste otwarcie 
wyremontowanej drogi 
w ¯aboklikach



177pisz¹c, ¿e spe³ni³y siê marzenia trzech po-
koleñ; ale i przypomnia³a, co w ̄ aboklikach 
dzia³o siê wczeœniej. W kronice czytamy 
m.in. o tym, ¿e potrzebê ¿ycia kulturalne-
go m³odzi ludzie mieli zawsze, zw³aszcza 
w czasach, gdy nie by³o radia, telewizji, 
a jedynym œrodkiem lokomocji by³a furman-
ka i koñ (I to tylko wtedy, gdy kiedy który 
z m³odych ludzi uprosi³ ojca o pozwolenie 
wziêcia konia i zaprzêgu). W 1928 roku 
w ¯aboklikach powsta³o Ko³o M³odzie¿y 
Wiejskiej „Wici”. Jego cz³onkowie zajmowali 
siê dzia³alnoœci¹ ideologiczn¹, organizowali 
kursy dokszta³caj¹ce, konkursy pog³êbiaj¹-
ce wiedzê rolnicz¹, wspólnie czytali prasê. 
Z protoko³ów z lat 1928-1939 dowiadujemy 
siê, ¿e lubili, by ka¿da impreza, nawet wie-
czorek taneczny, by³a pod pe³n¹ kontrol¹ 

Wieœ le¿y 3 kilometry na pó³-
nocny wschód od Siedlec. 
Ma XV-wieczne korzenie, 

wed³ug dokumentów nale¿a³a do parafi i 
w Pruszynie, a w po³owie XVI wieku miesz-
ka³o w niej 16 osadników. Nazwa pochodzi 
podobno od otaczaj¹cych j¹ grzêzawisk, 
w których niegdyœ ¿y³o mnóstwo ¿ab, 
g³oœno „klikaj¹cych” na ca³¹ okolicê. Grzê-
zawiska dawno osuszono, ¿ab nie s³ychaæ, 
ale nazwa pozosta³a. Ciekawych informacji 
o tym, co dzia³o siê w miejscowoœci, ju¿ 
w XX wieku, dostarcza pani Lidia Zwoliñska, 
która prowadzi³a kronikê œwietlicy, wybu-
dowan¹ w czynie spo³ecznym wspólnymi 
si³ami ̄ aboklik, ̄ aboklik-Kolonii i Topórka. 
Lidia Zwoliñska dokumentowa³a nie tylko 
otwarcie placówki – 22 lipca 1969 roku, 

¯abokliki     
Liczba mieszkañców: 641

32

So³tys: Krystyna Kozak. 
So³tysami wczeœniej byli: Bogdan £uka (2005-2013) 

i Czes³aw Artych (1973-2005).     
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i przed zabaw¹ najpierw powo³ywano 
zarz¹d. M³odzi ludzie z ¯aboklik spotykali 
siê z cz³onkami podobnych kó³ z Chodowa, 
¯elkowa czy Wiœniewa. Z reprezentantami 
tej ostatniej miejscowoœci, w 1930 roku, na 
pastwisku w ¯aboklikach, rozegrano mecz 
siatkówki. „Wiciowcy” wystawiali te¿ przed-
stawienia, zwane przez nich komedyjkami 
albo sztuczkami, i brali udzia³ w do¿yn-
kach, na które przywozili specjalnie uwite 
wieñce oraz  przygotowywali przyœpiewki. 
W czerwcu 1938 roku m³odzie¿ uzna³a, ¿e 
nale¿y znaleźæ now¹ sztuczkê, bo stare s¹ ju¿ 
ograne. Kolega Kociszewski oœwiadczy³, ¿e 
3 nowe sztuczki s¹ w Rudniku i jeœliby 
koledzy pojechali do Rudnika po jedn¹ ze 
sztuczek pt.„Macocha”. Na wniosek kol. 
Kociszewskiego zgodzono siê – czytamy 
w protokole zebrania (pisownia oryginalna). 
Komedyjkê zagrano 24 lipca 1938 roku, a do-
chód, po odliczeniu wydatków na dekoracje 
i muzykanta, wyniós³ 19 z³otych 41 groszy.

Lidia Zwoliñska ubolewa³a, ¿e œwie-
tlicê wybudowano tak późno, donosz¹c 
jednoczeœnie z satysfakcj¹, ¿e jej posiadanie 
szybko przynios³o efekty. Ju¿ w lipcu 1969 
roku powsta³o tam ko³o Zwi¹zku M³odzie¿y 
Wiejskiej, do którego zapisa³y siê 32 osoby; 
w sierpniu 1969 roku  odby³a siê pogadanka 
na temat szkodliwoœci alkoholu, a miesi¹c 
później powsta³a klubo-kawiarnia, za³o¿ona 
przez Gminn¹ Spó³dzielniê „Samopomoc 
Ch³opska”. Szefow¹ placówki zosta³a Maria 
£uka, a przewodnicz¹c¹ spo³ecznej rady 

Lidia Zwoliñska, która opisuj¹c otwarcie 
lokalu wymienia piêkne wyposa¿enie 
w estetyczne mebelki, lœni¹cy kontuar 
i takie¿ gablotki. Z klubowej kroniki 
dowiadujemy siê m.in., ¿e organizowano 
w nim szkolenia dla rolników czy zebrania 
gromadzkie. Poza tym mieszkañcy grali 
w tenisa sto³owego, s³uchali p³yt, wymieniali 
ksi¹¿ki, ogl¹dali telewizjê, a w niej Dziennik 
Telewizyjny, „Sagê rodu Forsythów”, „Dok-
tor Ewê”, „Polskie drogi”, „Wojnê i pokój” czy 
spektakle, takie jak „Cichy Don”, „Sk¹piec”, 
„Hamlet”, „Kobry”. By³y te¿ potañcówki, aka-
demie, olimpiada wiedzy spo³eczno-politycz-
nej, zajêcia plastyczne. W 1971 roku œwie-
tlica z ¯aboklik zwyciê¿y³a w powiatowym 
konkursie na najlepszy wiejski klub kultury 
w kategorii klub GS. Nagroda wynios³a 10 
tysiêcy z³otych. Dodajmy, ¿e drugie miejsce 
przypad³o podobnej placówce  z Chodowa, 
a wyró¿nienie zdoby³ klub z Golic.

Z zapisków Lidii Zwoliñskiej dowiaduje-
my siê te¿, ¿e jeszcze przed wybudowaniem 
œwietlicy, w ¯aboklikach powsta³a zlewnia 
mleka i nowoczesny sklep, którego miesiêcz-
ne obroty siêga³y 50 tysiêcy z³otych.

Przez ¯abokliki przebiegaj¹ drogi: po-
wiatowa Siedlce – Korczew oraz do Topórka. 
W latach 2008-2011 przebudowano kilka 
dróg gminnych: ulicê Kubusia Puchatka 
(850 metrów), Zak³adow¹ (190 metrów) 
i Spacerow¹ (320 metrów). Jesieni¹ 2013 
roku zaczê³a siê przebudowa ulicy Kwiato-
wej na odcinku 1200 metrów – wykonano 

¯abokliki
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now¹ nawierzchniê asfaltow¹, dwustronne 
chodniki dla pieszych oraz system rowów 
odwadniaj¹cych. Budowa to by³a droga 
przez mêkê – wspomina so³tys Krystyna 
Kozak – zaczêli j¹ budowaæ, ale potem 
radni obciêli pieni¹dze. By³o du¿o odwo-
³añ,  pomaga³ nam wójt i na szczêœcie uli-
cê uda³o siê skoñczyæ. Fundusze so³eckie 
mieszkañcy przeznaczali m.in. na budowê 
chodnika (W stronê Siedlec – dodaje Kozak) 

oraz na za³o¿enie klimatyzacji w œwietlicy. 
Kupujemy te¿ sprzêt kuchenny, ¿eby 
mieszkañcy mogli wynajmowaæ œwietlicê 
na ró¿ne imprezy – mówi so³tys. Mieszkañ-
cy ¯aboklik maj¹ dostêp do bie¿¹cej wody 
i kanalizacji. We wsi zarejestrowanych jest 
80 podmiotów gospodarczych, zajmuj¹cych 
siê m.in. produkcj¹ wyrobów tekstylnych, 
mebli, sprzeda¿¹ i napraw¹ samochodów, 
dzia³alnoœci¹ pocztow¹ i kuriersk¹.

¯abokliki

Zajêcia 
plastyczne 
w œwietlicy 
w ¯aboklikach
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Na pami¹tkê
Jubileuszu Odkupienia...



185Zdzis³aw Jastrzêbski. Zachwala miesz-
kanie we wsi: £adna okolica, dobre drogi, 
miejska infrastruktura. Fundusz so³ecki 
na 2013 rok przeznaczono na oœwietlenie 
ulicy. So³tys podkreœla, ¿e choæ w jego wsi 
nie ma miejsca spotkañ, to w razie potrzeby, 
mieszkañcy korzystaj¹ ze œwietlicy w pobli-
skich ¯aboklikach, zw³aszcza ¿e pomagali 
j¹ budowaæ w czynie spo³ecznym. Zdzis³aw 
Jastrzêbski  ma gospodarstwo, hoduje trzo-
dê. Poza tym jest myœliwym, cz³onkiem Ko³a 
£owieckiego „Las”. 

Wieœ le¿y 4 kilometry na 
pó³nocny wschód od Sie-
dlec. W tej chwili sk³ada siê 

z trzech ulic. Podstawowy uk³ad komunika-
cyjny miejscowoœci stanowi¹ drogi gminne 
o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym. 
Wœród planowanych inwestycji jest przebu-
dowa dróg gruntowych. W wiosce zareje-
strowanych jest 9 fi rm, m.in. z bran¿ budow-
lanej  i samochodowej. Wszyscy mieszkañcy 
maj¹ bie¿¹c¹ wodê, czêœæ z nich (ok. 20%) 
czeka na pod³¹czenie do kanalizacji. Drug¹ 
kadencjê so³tysem ¯aboklik-Kolonii jest 

¯abokliki - Kolonia     
Liczba mieszkañców: 180

33

So³tys: Zdzis³aw Jastrzêbski. 
So³tysami wczeœniej byli: Miros³aw £êczycki (1990-2007), Henryk Król (1988-1990) 

i Eugeniusz Barszcz (1973-1988).
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¯elków - Kolonia
- remont ulicy Siedleckiej
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pokazywa³, na czym polega ta praca. Poza 
tym ju¿ od najm³odszych lat mnie i bra-
ta ludzie nazywali „so³tysem” - œmieje 
siê Gochnio. Jego zdaniem, kiedyœ ³atwiej 
by³o siê tym zajmowaæ, a efekty dzia³añ 
by³y bardziej widoczne. Przyznaje, ¿e du¿a 
w tym zas³uga taty, który potrafi ³ mobilizo-
waæ mieszkañców ¯elkowa do pracy spo-
³ecznej. Albert Gochnio na w³asnej skórze 
przekona³ siê, jak wygl¹daj¹ zadania so³tysa 
w 2013 roku, przed wejœciem w ¿ycie ustawy 
œmieciowej. Tato by³ chory, wiêc chodzi-
³em od domu do domu i t³umaczy³em, 
na czym ona polega, rozmawia³em 
z ludźmi, poznawa³em ich – mówi. Zale¿y 
mu na wybudowaniu we wsi placu zabaw 
z prawdziwego zdarzenia. Na razie jest ogro-
dzony teren z jedn¹ zabawk¹ - przyznaje. 

Wieœ le¿y 5 kilometrów  na po-
³udniowy zachód od Siedlec. 
Jest jednym z najwiêkszych 

obszarowo so³ectw gminy. Zarejestrowa-
nych jest w niej 99 fi rm, dzia³aj¹cych m.in.                          
w takich bran¿ach, jak produkcja odzie¿y, 
skór i wyrobów skórzanych, leœnictwo                                 
i pozyskiwanie drewna, transport l¹dowy, 
dzia³alnoœæ magazynowa wspomagaj¹ca 
transport. We wsi dzia³a Zespó³ Oœwiatowy, 
w sk³ad którego wchodz¹ szko³a podstawo-
wa i gimnazjum. So³tysem ̄ elkowa - Kolonii 
jest 22-letni Albert Gochnio. To najm³od-
szy so³tys w gminie, zosta³ nim po œmierci 
taty,  Andrzeja, który pe³ni³ tê funkcjê przez 
24 lata. Jak mówi Albert Gochnio, start 
w wyborach by³ dla niego czymœ natu-
ralnym, zw³aszcza ¿e ojciec ju¿ wczeœniej 

¯elków - Kolonia    
Liczba mieszkañców: 1223

34

So³tys: Albert Gochnio. 
So³tysami wczeœniej byli: Andrzej Gochnio (1994-2014), Jolanta Gochnio (1990-1994), 

Stefan Jastrzêbski (1978-1990), Czes³aw Mazur (1973-1978).
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Na najbli¿szym zebraniu wiejskim, we wrze-
œniu 2014 roku, zamierza zaproponowaæ, 
by pieni¹dze z funduszu so³eckiego na 2015 
rok przeznaczyæ w³aœnie na ten cel. Dodaje 
te¿, ¿e na jednej z ulic, Piaskowej, gdzie po-
wstaje coraz wiêcej domów, potrzebne jest 
oœwietlenie. Wszyscy mieszkañcy ¯elkowa 
-Kolonii maj¹ dostêp do bie¿¹cej wody, ale 
czêœæ z nich czeka na dokoñczenie budowy 

kanalizacji – na ulicach Widok, Piaskowej 
i Stalowej, a w 2015 roku na ulicach Po³udnio-
wej, Porzeczkowej i S³onecznej. W wakacje 
2014 roku ma siê rozpocz¹æ modernizacja 
g³ównej drogi ¯elkowa – Kolonii – ulicy 
Siedleckiej – zostanie na niej wymieniona 
nawierzchnia, bêdzie poszerzona, powstan¹ 
ci¹g pieszo rowerowy i chodnik. Pytany, 
co najbardziej go zaskoczy³o podczas kilku 

¯elków - Kolonia
- Firma ZENTIS Polska
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miesiêcy pe³nienia urzêdu, Gochnio mówi, 
¿e by³a to sesja rady gminy, pierwsza, 
w której uczestniczy³. Zderzy³em siê, co 
by nie mówiæ, z polityk¹; i najpierw, na 
pierwszej sesji, tylko otwiera³em oczy 
i obserwowa³em – stwierdza Gochnio – po-
tem okaza³o siê, ¿e trzeba coœ radnym 
odpowiedzieæ. Albert Gochnio na co dzieñ 
pracuje w firmie Zentis. Pochodzi z ro-

dziny od lat zaanga¿owanej w dzia³alnoœæ 
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, urodzi³ siê 
w czasie, kiedy so³tysem by³a jego mama. 
Po niej, od 1994 roku, a¿ do œmierci w 2013 
roku funkcjê tê pe³ni³ Andrzej Gochnio, który 
w latach 1998-2007 by³ te¿ radnym gminy 
Siedlce. Albert Gochnio bycie so³tysem lubi. 
Fajna jest œwiadomoœæ bycia potrzebn¹ 
osob¹ – przyznaje.
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miasta. Sami starsi zostali – dodaje so³-
tys. Sam pracuje prywatnie. I gospodarzê. 
Mam kurki, lubiê gospodarzyæ – mówi 
Byczkowski – zawsze lubi³em mieszkaæ 
na wsi. No, a jak ju¿ siê mieszka na wsi, 
ma dzia³kê, to jak to – w³asnych jajek nie 
mieæ? Warzyw? I tak sobie uprawiamy 
warzywka z ¿on¹, dobrze nam tu siê 
mieszka. Fundusz so³ecki przeznaczony 
zosta³ m.in. na wybudowanie altanki nad 
rzek¹ i chodnika do niej. Mieszkañcy ̄ ytniej 
wykonali to sami, w czynie spo³ecznym. 
Jest gdzie usi¹œæ, odpocz¹æ – mówi Ry-
szard Byczkowski. 

Miejscowoœæ po³o¿ona jest 
w odleg³oœci 5 kilometrów od 
Siedlec, przebiega przez ni¹ 

droga powiatowa do Strza³y. Podstawowy 
uk³ad komunikacyjny stanowi¹ drogi gminne 
o nawierzchni asfaltowej. We wsi zarejestro-
wanych jest 7 fi rm, zajmuj¹cych siê m.in. 
produkcj¹ wyrobów metalowych i reklam¹. 
Mieszkañcy maj¹ dostêp do bie¿¹cej wody, 
ale gaz z butli i czekaj¹ na pod³¹czenie do 
kanalizacji. Za ma³e zaludnienie u nas 
jest – ubolewa so³tys Ryszard Byczkow-
ski. Mo¿e ze 3 gospodarzy, reszta gdzieœ 
dorywczo pracuje albo poucieka³a do 

¯ytnia   
Liczba mieszkañców: 92

35

So³tys: Ryszard Byczkowski. 
So³tysami wczeœniej byli: Krystyna Stañczuk (1994-2011) 

i Ryszard Kupa (1973-1994).    
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Rzeka Liwiec
w ¯ytniej



195195

¯ytnia

195



196196

Gmina Siedlce

• Powierzchnia – 14.154 ha

• 35 so³ectw

• 17383 mieszkañców*

• Najliczniejsze so³ectwo – Nowe Iganie, 
1312 mieszkañców, 

najmniejsze - Biel, 45 mieszkañców

• 7 Zespo³ów Oœwiatowych - w Bia³kach, Strzale, 
Golicach, Nowych Iganiach, Pruszynie, 

Stoku Lackim, ¯elkowie - Kolonii

• 1 Gminny Oœrodek Kultury – w Chodowie

• 12 œwietlic
- w Bia³kach, Chodowie, Pruszynie – Pieñkach, 
Stoku Lackim, Strzale, ¯aboklikach, Golicach, 

Grubalach, Rakowcu, Ujrzanowie, 
Grabianowie, Wo³yñcach
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• 4  remizo-œwietlice 
- w Nowym Opolu, B³ogoszczy, Pruszynku, Pruszynie

• 1 biblioteka publiczna – w Stoku Lackim 
wraz z fi liami w: 

Pruszynie, Wo³yñcach, Bia³kach, Nowym Opolu 
oraz punktem bibliotecznym w Chodowie

• 3 parafi e – w Pruszynie, Starym Opolu 
i Wo³yñcach

• 4 jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
- w Nowym Opolu, B³ogoszczy, Pruszynku, Pruszynie

*dane z czerwca 2014 r.
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Na terenie gminy Siedlce, 
w Ujrzanowie, powstaje sta-
cja elektroenergetyczna, bê-

d¹ca czêœci¹ miêdzynarodowego projektu 
„Po³¹czenie elektroenergetyczne 
Polska–Litwa”. £¹cznie jest to kilkanaœcie 
inwestycji na terenie pó³nocno-wschodniej 
Polski, w tym budowa linii kV 400 Mi³osna 
- Siedlce, której elementem jest rozbudowa 
stacji w Ujrzanowie. Standardem w Polsce 
s¹, czêsto przestarza³e, linie przesy³owe typu 
kV 200, tymczasem liniami kV 400 mo¿na 
przes³aæ 4 razy wiêcej energii.  Ca³y projekt 
podzielony jest na 3 etapy. Pierwszy to uru-
chomienie drugiego toru na istniej¹cej ju¿ 
linii ze stacji Mi³osna do gminy Stanis³awów. 
Prace ruszy³y w kwietniu 2014 roku. Kolejny 
etap to zbudowanie nowej linii ze Stanis³a-
wowa do Ujrzanowa, gdzie powstanie stacja 
energetyczna 400/100 kV. To trzecia czêœæ 
inwestycji. Dziêki niej ca³y region siedlecki 
uzyska mo¿liwoœæ zmiany napiêcia z 400 kV 
na 110 kV, w stacji w Ujrzanowie nast¹pi 
te¿ rozdzia³ energii. Powstanie nowoczesnej 
linii i stacji przesy³owej przyniesie gminie 
Siedlce i ca³emu wschodniemu Mazowszu 
wymierne korzyœci w postaci dywersyfi kacji 
źróde³ energii – dziêki temu region siedlecki 
zasilany bêdzie z dwóch punktów – z do-
tychczasowej stacji Kozienice, która wymaga 
pilnej modernizacji, oraz stacji Mi³osna. Poza 
popraw¹ bezpieczeñstwa energetycznego 
gminy, zmniejsz¹ siê te¿ problemy zwi¹zane 
z ewentualnym odciêciem zasilania. Z kolei 

Energia dla Mazowsza  
dziêki mo¿liwoœci wydawania zgody na 
przy³¹czenia do sieci elektroenergetycznej 
dla du¿ych fi rm, region stanie siê bardziej 
atrakcyjny dla inwestorów, co z kolei prze-
³o¿y siê na stworzenie nowych miejsc pracy.

Na powstanie mostu energetycznego 
Polska-Litwa Komisja Europejska przyzna³a 
Polsce 120 milionów z³otych. Ca³a inwestycja 
ma poprawiæ bezpieczeñstwo energetyczne 
zarówno Polaków, jak i Litwinów i jest czê-
œci¹ tzw. Pierœcienia Ba³tyckiego, ³¹cz¹cego 
systemy elektroenergetyczne krajów Europy 
Zachodniej z £otw¹, Litw¹ i Estoni¹. Ca³y 
most powstanie dziêki szeœciu inwestycjom:

• stacji 400/220/110 kV O³tarzew
• linii Ostro³êka-Narew ³¹cznie z rozbu-

dow¹ stacji Ostro³êka i stacji Narew
• linii E³k Bis-£om¿a oraz stacji £om¿a 

i E³k Bis
• linii Mi³osna-Siedlce Ujrzanów i stacji 

Siedlce Ujrzanów
• linii E³k Bis-Granica RP
• stacji Stanis³awów
Zgodnie z planami, linia Mi³osna–Siedl-

ce i stacja Ujrzanów zostan¹ uruchomione 
w 2015 roku.

Inwestorem s¹ Polskie Sieci Elektro-
energetyczne S.A., in¿ynierem kontraktu 
EPC S.A.Consulting. Za budowê odpowiada 
konsorcjum z³o¿one z nastêpuj¹cych fi rm: Bu-
downictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A.,  
PILE  ELBUD Kraków Sp.z o.o., ELFEKO S.A. 
z siedzib¹ w Gdyni oraz Zak³ad Wykonaw-
stwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.
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