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Gmina z bliska

GMINA SKÓRZEC, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ 23 SOŁECTWA, POŁOŻONA JEST NA POŁUDNIOWY-ZACHÓD 
OD SIEDLEC PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 803. ZAMIESZKUJE JĄ PONAD 7750 OSÓB. GMINA 
CECHUJE SIĘ STAŁYM WZROSTEM LICZBY LUDNOŚCI, GŁÓWNIE Z UWAGI NA ATRAKCYJNE TERENY POD 
ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ.

ROZWÓJ SKÓRCA I OKOLICZNYCH WIOSEK ZWIĄZANY JEST Z POWSTANIEM KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM 
NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA I KLASZTORU OJCÓW MARIANÓW. GMINA JAKO SAMODZIELNA 
JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA ZOSTAŁA POWOŁANA PO RAZ PIERWSZY W OKRESIE KSIĘSTWA 
WARSZAWSKIEGO W 1809 ROKU.
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Zabytkowy barokowo-klasycystyczny kościół 
pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu



Gmina Skórzec w ostatniej dekadzie 
zanotowała znaczący wzrost tem-
pa rozwoju. Tylko w  latach 2007-

2013 zrealizowała kilkanaście projektów 
unijnych na kwotę ponad 22 mln złotych 
(z  czego pozyskana dotacja przekroczy-
ła 15 mln złotych), stając się jednym z li-
derów w pozyskiwaniu funduszy unijnych 
na  Mazowszu. Łącznie z  budżetów UE, 
województwa, powiatu i własnego, gmina 
w ostatniej dekadzie wykonała inwestycje 
za około 60 milionów złotych. W tym cza-
sie wybudowano ponad 86 km sieci wo-
dociągowej i ponad 67 km sieci kanaliza-
cyjnej. Na  dzień dzisiejszy z  wodociągu 
w  gminie Skórzec korzysta prawie każ-
dy mieszkaniec, natomiast do  kanalizacji 
włączono ponad 1100 zabudowań. Wybu-
dowano oczyszczalnię ścieków w  Żelko-
wie, dwa razy rozbudowano oczyszczalnię 
w  Skórcu, rozbudowano Szkołę Podsta-
wową z  halą sportową w  Skórcu, odda-
no do użytku 35 odcinków dróg utwardzo-
nych, wyremontowano 6 świetlic, wdrożo-
no kilka programów podnoszenia jakości 
nauczania i  wsparcia dla bezrobotnych 
oraz kilka projektów kulturalnych.

Siedziba Urzędu Gminy mieści się 
w centrum miejscowości, przy ulicy Sied-
leckiej 3. Obiekt jest także siedzibą Urzędu 
Stanu Cywilnego, Gminnej Biblioteki Pub-
licznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Gminnej Administracji Szkół. W budyn-
ku dyżury pełni doradca rolniczy Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Siedlce.

Funkcjonują tu 4 szkoły podstawowe, 
w  tym Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w  Gołąbku prowadzona 

przez miejscowe stowarzyszenia, 
gimnazjum oraz 3 niepubliczne 
przedszkola. Placówki oświato-
we w ostatnich latach zostały roz-
budowane i  zmodernizowane. 
Wybudowano salę gimnastycz-
ną i stołówkę przy Szkole Podsta-
wowej w Skórcu. Wszystkie szko-
ły wyposażono w  nowy sprzęt 
komputerowy. Uczniowie z gminy 
Skórzec odnoszą znaczące sukce-
sy sportowe i  artystyczne w  ska-
li regionalnej i  ogólnopolskiej. 
W gminie zrealizowano kilka pro-
jektów z  Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki dotyczących 
wyrównywania szans w dostępie 
do edukacji, podnoszenia pozio-
mu nauczania oraz interaktyw-
nej edukacji.

Na  terenie Skórca znajdu-
je się m.in. zabytkowy baroko-
wo-klasycystyczny kościół pw. 
Nawrócenia św. Pawła Aposto-
ła i murowana kapliczka przy-
drożna z figurą św. Jana Nepo-
mucena.

Za sprawą klubów GLUKS 
Naprzód Skórzec oraz ULKS 
Gołąbek prężnie rozwija się 
działalność sportowa. Jako 
wielki sukces Naprzodu na-
leży uznać udział w rozgryw-
kach II ligi tenisa stołowego 
oraz IV ligi piłki nożnej se-
niorów (jako najmniejsza 
miejscowość w  lidze) oraz 
tenisowe wygrane dzieci 
na  szczeblu wojewódzkim 
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drożna z figurą św. Jana Nepo-

Kalendarz wydarzeń cyklicznych:
1) Święto Ludowe
 Data: czerwiec – data z reguły pokrywa się z ru-

chomym świętem Zesłania Ducha Świętego (Zie-
lone Świątki).

 Festyn ukierunkowany jest na  kultywowanie tra-
dycji ludowych poprzez występy artystyczne 
w  tonie ludowo-folklorystycznym miejscowych 
zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży z  tu-
tejszych szkół, połączone z  twórczością współ-
czesną.

2) Wigilijne spotkania 4 pokoleń – ostatni piątek 
przed Bożym Narodzeniem

 Coroczne spotkanie opłatkowe mieszkańców, 
władz gminy, przedsiębiorców, organizacji spo-
łecznych, młodzieży i seniorów, poprzedzone uro-
czystą mszą świętą.

3) Droga Krzyżowa ulicami Skórca
 Co roku w Wielki Piątek ulicami Skórca przecho-

dzi Droga Krzyżowa. Odgrywane są sceny biblijne 
w strojach z tamtego okresu. W ewangeliczne role 
związane z Męką Pańską wcielają się: mieszkańcy 
gminy, urzędnicy i księża z miejscowej parafi i.

4) Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kor-
nela Makuszyńskiego (data: maj)

5) Dzień Dziecka organizowany przez Skórzeckie 
Stowarzyszenie Dobroczynne – niedziela najbliż-
sza dacie 1 czerwca

6) „Polska Biega” – maj

Miejsca wypoczynku:
1. Wioska indiańska „Grala” w miejscowości Grala-

-Dąbrowizna 93
2. Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Akacjami” 

w m. Żebrak 7

Hala sportowa Gimnazjum w Skórcu

Siedziba Urzędu Gminy

Wójt gminy Skórzec  
–  Stanisław Kaliński
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i  ogólnopolskim w  turnieju o Puchar Mi-
nistra Sportu.

Wójt gminy Skórzec pełni funkcję pre-
zesa Zarządu Powiatowego Zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów Sportowych w  Siedl-
cach, które od lat przewodzi w rankingach 
na Mazowszu.

Chlubą gminy są Ochotnicze Straże Po-
żarne zrzeszone w 13 jednostkach, w tym 
3 w  Krajowym Systemie Ra-

towniczo-Gaśniczym. W  ich wyposażeniu 
znajduje się 17 wozów bojowych.

Na terenie gminy działają m.in.:
– zespół Koła Gospodyń Wiejskich 

z Trzcińca (laureat Nagrody im. Oskara 
Kolberga „Za zasługi dla kultury ludo-
wej” w 2011r.),

– kapela „Wieśki i Cześki” – zespół powo-
łany z  inicjatywy obecnego wójta wy-
konujący znane przyśpiewki folklory-
styczne,

– liczne zespoły przyszkolne.
Tempo rozwoju gminy utrzymuje się 
na wysokim poziomie. W roku 2014 roz-
poczęto kolejne 2 zadania inwestycyjne, 
tj.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-
-Wyłazy, Dąbrówka-Niwka i  Stara Dą-
brówka oraz budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-
-Wyłazy” – współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczysz-
czalni ścieków w  m. Grala-Dąbrowizna” 
oraz kilka mniejszych projektów współ-
finansowanych ze  środków unijnych. 
Do  realizacji już czekają dokumentacje 
budowlane pod kolejne inwestycje. Gmi-
na stale pozyskuje nowe fundusze na roz-
wój. Urząd Gminy w Skórcu bierze tak-
że udział w  projekcie „Profesjonalny 
urząd – kompetentny urzędnik” współfi-
nansowanym ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, którego celem jest poprawa 
standardów zarządzania oraz podniesie-
nie jakości usług publicznych świadczo-
nych przez urząd.

Gmina Skórzec jest doceniana zarów-
no w regionie, jak i na szczeblu krajowym. 
Wśród najważniejszych wyróżnień można 
wymienić:
2008: gmina Skórzec laureatem Rankin-

gu Samorządów „Rzeczpospoli-
tej” w kategorii „Najlepsza Gmina 
Wiejska”

2011: wójt Stanisław Kaliński w  fina-
le ogólnopolskiego konkursu Te-

lewizji Polskiej S. A. „Wójt Roku 
2011”

2012: zwycięstwo w  plebiscycie „Twój 
Urząd – Najbardziej Przyjazny Urząd 
Gminy w Regionie” – nagroda czytel-
ników „Tygodnika Siedleckiego”

Dynamiczny rozwój gminy to również 
wynik dobrej współpracy wójta z radnymi, 
sołtysami i organizacjami pozarządowymi. 
Stowarzyszenia z terenu gminy mogą po-
chwalić się prężną działalnością, szczegól-
nie w  dziedzinie kultury oraz sukcesami 
w aplikowaniu o środki zewnętrzne.
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Ciekawostki:
• We wsi Żebrak 8 lutego 1787 r. 

urodził się Jan Zygmunt Skrzy-
necki herbu Bończa, polski gene-
rał, naczelny wódz powstania li-
stopadowego.

• We wsi Skórzec zrealizowa-
no kilka scen serialu „Zmienni-
cy” w reżyserii Stanisława Barei; 
w serialu można zobaczyć wygląd 
miejscowości Skórzec w  latach 
80-tych XX wieku.

• We wsi Grala-Dąbrowizna 
urodził się Tadeusz Rakowie-
cki, wybitny lekarz, astronom oraz 
humanista, członek Francuskiego 
Towarzystwa Astronomiczne-
go, odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi.

• Jak głosi legenda krzyż znaj-
dujący się obecnie w  kościele 
w Skórcu, został tam przeniesio-
ny z  kaplicy kasztelana Ciesz-
kowskiego po tym, jak z  krzy-
ża zaczęły spływać łzy; odczyta-
no to jako znak, że sam Chrystus 
chce, aby jego wizerunek prze-
nieść do kościoła skórzeckiego.
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Remont kapliczki wraz z konserwacją 
rzeźby św. Jana Nepomucena został 
współfi nansowany ze środków UE 
w ramach PROW na lata 2007-2013 Droga Krzyżowa ulicami Skórca

Pokaz strażacki na corocznym 
Święcie Ludowym

Część licznych nagród i wyróżnień 
w dziedzinie sportu

Naprzód Skórzec rywalizował 

w IV lidze m.in. z Polonią Warszawa


