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Szanowni Mieszkańcy Gminy Siennica
Ś

więta Bożego Narodzenia to czas, gdy w domach trwają przygotowania do świąt, dzieci
z niecierpliwością wypatrują świętego Mikołaja, zaś w naszym samorządzie trwają prace
nad przyszłorocznym budżetem. Pomimo
ograniczeń spowodowanych ubytkiem dochodów, nie wstrzymujemy realizacji inwestycji i remontów. Rok 2022 otwiera możliwości
pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE, środków rządowych
czy samorządowych; mam nadzieję, że dzięki
temu uda się zrealizować również takie zadania, które na dzień dzisiejszy nie znalazły się
w projekcie budżetu.

teki Publicznej i Urzędu Gminy. Zachęcam do
zapoznania się z artykułem dotyczącym inwestycji, umieszczonym w dziale „Sprawny
urząd”.
Był to także zasobny rok, gdyż budżet Gminy
Siennica udało się zasilić środkami zewnętrznymi w łącznej kwocie blisko 14 mln złotych,
dzięki którym możliwe było zrealizowanie
wielu inwestycji oraz rozpoczęcie kolejnych
kluczowych zadań, takich jak: budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk, budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy, czy budowa
oświetlenia na stadionie gminnym.

Mijający 2021 rok oceniam o wiele lepiej niż
planowałem na jego początku. Zrealizowali- W kończącym się roku, pomimo obostrzeń
śmy wiele potrzebnych zadań, inwestycji i re- wynikających z pandemii, udało się zrealimontów, m. in. przebudowa drogi gminnej zować przeniesione z 2020 r. obchody niecoKrzywica – Strugi Krzywickie (kolejny etap), dziennego jubileuszu jakim jest 800-lecie najwymiana urządzeń grzewczych wraz z termo- starszej pisemnej wzmianki o Siennicy. Z tej
modernizacją budynków użyteczności publicz- okazji Gminna Biblioteka Publiczna jako innej, budowa i rozbudowa kanalizacji sanitar- stytucja kultury Gminy Siennica zorganinej, remonty dróg i oświetlenia ulicznego oraz zowała wiele atrakcyjnych wydarzeń, m.in.:
doposażanie placów zabaw. Dobiega również konkurs plastyczno-fotograficzny „Przez Sienkońca budowa nowej siedziby Gminnej Biblio- nicę do serca”, konkurs krawiecki na eko-strój

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Siennica życzę zadowolenia i satysfakcji
z podejmowanych wyzwań. Niech przeażyty magiczny wieczór wigilijny
zaowocuje u Państwa spokojem, wytchnieniem i radością,
a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.
Niech Nam się darzy!
Wójt Gminy Siennica

Wydawca:

Zespół Redakcyjny w składzie:
Monika Pszkit, Elżbieta Jurkowska,
Iwona Rosochacka-Wójcik

Mam nadzieję, że różnorodność zorganizowanych atrakcji: konkursów, spotkań i koncertów
spełniła Państwa oczekiwania i uświetniła ten
szczególny jubileusz. Jego echa jeszcze długo
wybrzmiewać będą w sieci – proszę nadal śledzić strony internetowe Biblioteki i naszego
Urzędu.
Realizacja tych wszystkich zadań nie byłaby
możliwa, gdyby nie zaangażowanie i ogrom
pracy wniesiony przez moich współpracowników. Dziękuję Wam serdecznie.Z okazji zbliżającego się Nowego Roku, Pracownikom
Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Pracownikom Szkół, Radnym Rady Gminy
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Siennica
oraz przybyłym gościom, życzę, by w nowym
kalendarzu znalazło się dużo spotkań z tymi,
którzy są dla Was najważniejsi. Niech czyste
karty przyszłości napełnią nas nadzieją na lepsze dni i obdarują wieloma okazjami do spełniania marzeń.
Wójt Gminy
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Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
ul. Latowicka 9, 05-332 Siennica
tel./fax 25 757 22 76
e-mail: gbpsiennica@poczta.fm

dworski „Do twarzy mi... w Siennicy”, wpisy
i zdjęcia rodzin z Gminy Siennica – 800 życzeń
dla Siennicy „Jubileuszowa Kronika Rodzinna”
(nadal można je składać w Bibliotece), profesjonalne warsztaty tańca dla par „Walc dla Siennicy”, widowisko teatralno-muzyczne „Transitus św. Franciszka”, czy wieńczący obchody
urodzinowy koncert Międzypokoleniowego
Chóru Kameralnego Kanon oraz Kasi Moś.

Stali autorzy tekstów:
„Sprawny urząd” – Urząd Gminy w Siennicy
„Spotkanie z kulturą i książką” – Zespół Redakcyjny
Projekt graficzny/Skład: Paweł Kaniuk, www.web-graf.pl
Druk: Wydawnictwo Graf
Nakład: 700 egzemplarzy
Na okładce: zdj. archiwalne GBP

W

Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej na:
ugsiennica.pl, bibliotekasiennica.pl
Urząd Gminy w Siennicy
ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica
tel. 25 757 20 20, fax 25 757 20 95
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanych tekstów.
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Pole sukcesu

26

września w gospodarstwie Państwa
Diany i Marcina Grzegrzułki w Nowym
Zglechowie odbyła się impreza plenerowa „Dni
Pola – spotkajmy się na polu sukcesu” pod patronatem Wójta Gminy Siennica.
Podczas wydarzenia przybyli goście mogli obejrzeć pokaz maszyn rolniczych oraz
spróbować lokalnych przysmaków przygotowanych przez KGW Zglechowianki. Nie zabrakło również licznych atrakcji dla najmłodszych oraz występów zespołów muzycznych,
takich jak BOBI i MAXX DANCE. Uczestnicy mieli okazję zaszczepić się przeciwko Covid-19 oraz wziąć udział w Narodowym Spisie
Powszechnym.

XII Zjazd Straży Pożarnych

W

dniu 9 października w Urzędzie Gminy
w Siennicy odbył się XII Zjazd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Siennicy.
W Zjeździe uczestniczyli: delegaci (m.in. Stanisław Duszczyk Wójt Gminy Siennica i Radni
Rady Gminy w Siennicy – Bartłomiej Czajka,
Andrzej Pielasa, Marek Soćko, Daniel Wawryniuk), członkowie ustępującego Zarządu,
przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP, Komisja Rewizyjna
Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz ks.
Marek Kasprzak dziekan siennicki, st. bryg.
Paweł Parobczak emerytowany komendant
PSP w Mińsku Mazowieckim, Michał Kobyliński Radny Rady Gminy w Siennicy, Ksenia Wąsowska Sekretarz Gminy, Renata Nowakowska Skarbnik Gminy, Wioletta Piętka
dyrektor Banku Spółdzielczego o. Siennica,
st. kpt. Kamil Płochocki Naczelnik Wydziału
Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP
w Mińsku Mazowieckim.
Podczas obrad podziękowano dh. Leszkowi
Dąbrowskiemu, który po 41 latach zrezygnował z funkcji Komendanta Gminnego. Podczas podziękowań została odczytana bogata
historia dh. Leszka związana z pożarnictwem.
Zjazd był również dobrą okazją, aby podziękować st. bryg. Pawłowi Parobczakowi komendantowi PSP w Mińsku Mazowieckim, który
przeszedł na emeryturę, dh. Michałowi Kalinowskiemu i dh. Władysławowi Chmielewskiemu za pracę w Komisji Rewizyjnej oraz dh.
Krzysztofowi Adamcowi i Ireneuszowi Lubie
za wieloletnie pełnienie funkcji Prezesa OSP.
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Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Siennicy w składzie:
Prezes – Piotr Rosik (OSP Żaków)
Wiceprezes
– Bartłomiej Czajka (OSP Siennica)
Wiceprezes
– Daniel Sadowski (OSP Starogród)
Komendant gminny
– Patryk Prasuła (OSP Żaków)
Sekretarz – Szymon Żołądek (OSP Pogorzel)
Skarbnik – Andrzej Pielasa
(OSP Wólka Dłużewska)
Członek prezydium:
– Krzysztof Adamiec (OSP Dzielnik)
– Konrad Sibilski (OSP Grzebowilk)
– Artur Jurkowski (OSP Zglechów)
– Michał Niewczas (OSP Żaków)
– Piotr Ceregra (OSP Siennica)
– Paweł Chmielewski (OSP Łękawica)
– Stanisław Duszczyk (OSP Zglechów)
Członek zarządu:
– Grzegorz Adamiec (OSP Dzielnik)
– Radosław Olsiński (OSP Starogród)
– Ireneusz Luba (OSP Łękawica)
– Daniel Wawryniuk (OSP Pogorzel)
– Artur Czajka (OSP Siennica)
– Piotr Zawadka (OSP Grzebowilk)
– Tomasz Duszczyk (OSP Żaków)
– Szymon Zwierz (OSP Wólka Dłużewska)

Wybrano Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Siennicy w składzie:
Przewodniczący
– Michał Chmielewski (OSP Łękawica)
Wiceprzewodniczący
– Marcin Luba (OSP Starogród)
Sekretarz
– Krzysztof Sychowicz (OSP Żaków)
Wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Mińsku Mazowieckim w składzie:
– Piotr Rosik
– Patryk Prasuła
Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mińsku Mazowieckim w składzie:
– Stanisław Duszczyk
– Bartłomiej Czajka
– Daniel Sadowski
– Konrad Sibilski
Serdeczne dziękujemy ustępującemu Zarządowi, natomiast nowo wybranemu życzymy
wiele sukcesów i determinacji w podejmowaniu nowych wyzwań.

jak sprawny
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urząd

Laura
Powiatu Mińskiego

agroda Powiatu Mińskiego „Laura” przyznawana jest za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi i promocji powiatu.
„Laura” przyznawana jest corocznie mieszkańcom powiatu mińskiego oraz innym osobom,
które w szczególny sposób przyczyniły się do
rozwoju i promocji powiatu mińskiego.
Nagroda jest przyznawana w następujących
dziedzinach:
• nauka i oświata,
• kultura i sztuka,
• sport,
• rozwój przedsiębiorczości,
• działalność społeczna na rzecz wspólnoty
powiatowej,
• rolnictwo i ochrona środowiska.

W 2019 r. Wójt Gminy Stanisław Duszczyk
złożył dwa wnioski o przyznanie wyróżnienia „Laura 2019”. Ze względu na pandemię
ogłoszenie wyników nastąpiło dopiero w listopadzie br. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że obydwa wnioski zyskały akceptację kapituły i Laureatem Nagrody Powiatu
Mińskiego „Laura 2019” w kategorii Działalność społeczna na rzecz wspólnoty powiato-

wej zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Siennickiej.
Laureatem Nagrody Powiatu Mińskiego
„Laura 2019” w kategorii Rolnictwo i ochrona
środowiska został Pan Marcin Grzegrzułka.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w swojej działalności.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw
Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, już od 1 lipca
2021 r. właściciele lub zarządcy budynków, lokali będą musieli złożyć
deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.
Deklaracje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw należy składać w terminie:
• 14 dni nowe źródła ciepła/spalania paliw - uruchomione po 1 lipca
2021 roku,
• w przypadku budynków już istniejących nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (czyli od dnia 1 lipca 2021 r.) do
dnia 30 czerwca 2022 r.

W jaki sposób można złożyć deklarację?
• w formie elektronicznej na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
• w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem, albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie zgodnie z lokalizacją budynku.
Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za
jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!
Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny
jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/

Honorowy Obywatel
Gminy Siennica

dziernika delegacja z Samorządu Gminy
Siennica w składzie: Przewodniczący Rady
Gminy Zenon Jurkowski, Wójt Gminy Stanisław Duszczyk oraz Radni Rady Gminy
Robert Broda i Bartłomiej Czajka, wybrali
się do miejscowości Godziszka, aby wręczyć osobiście Akt nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Siennica Państwu
Halinie i Stanisławowi Marek.

N

a wniosek Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, 24 czerwca Rada Gminy w Siennicy jednogłośnie przegłosowała uchwałę
przyznającą tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Siennica dla Państwa Haliny i Stanisława Marek, za szczególne zasługi dla
Gminy Siennica w zakresie rozwoju oświaty.

Podczas uroczystości Państwo Markowie
opowiadali o tym, jak zaczęła się ich przygoda w Siennicy, o pracy w szkole i o znajomych, z którymi cały czas utrzymują

W związku z brakiem możliwości (ze
względu na wiek i stan zdrowia) przybycia Państwa Marków do Siennicy, 20 paź-
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kontakt. Podkreślali również, że to właśnie
w Siennicy zostawili swoje serce.
Przypomnijmy, że Pan Stanisław Marek zatrudniony został w siennickim Liceum Peda-

gogicznym jako nauczyciel fizyki i astronomii
w 1963 r., natomiast Pani Halina (jeszcze pod
panieńskim nazwiskiem - Podleś) od 1965
r. uczyła matematyki. Oboje szybko zdobyli
wielki autorytet jako bardzo cenieni nauczy-

ciele Liceum Pedagogicznego, a po jego likwidacji od 1969 r. pracowali w funkcjonujących
następnie w Siennicy szkołach zawodowych.
Pan Stanisław Marek w latach 1974 – 1986
sprawował ponadto funkcję dyrektora szkoły.

Gmina Siennica w ramach dofinansowania
otrzymała 8 835 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania
– Etap I”.

Zgodnie z art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku
zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel
jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Uroczyste otwarcie drogi

W

dniu 25 października miało miejsce
uroczyste otwarcie nowo wybudowanego odcinka drogi gminnej w miejscowości
Nowy Zglechów. Odcinek ten powstał dzięki
udzielonej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie
76 000,00 zł (zadanie pn. „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Nowy Zglechów
gmina Siennica – Etap II”). Całkowita wartość inwestycji wyniosła 176 495,10 zł.
Po uroczystym otwarciu drogi zaproszeni goście wraz z władzami gminy odwiedzili budynek byłego internatu szkół siennickich.

Wizyta
Generalnego Konserwatora
Zabytków

W

dniu 26 października Gminę Siennica
odwiedziła Magdalena Gawin Generalny Konserwator Zabytków, Wiceminister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w towarzystwie Marii Koc Senator RP oraz Daniela
Milewskiego Posła na Sejm RP.
Tematem spotkania było omówienie możliwości pozyskania środków na renowację budynku poklasztornego – byłego internatu przy
ZS w Siennicy. Podczas wizyty goście odwiedzili nie tylko wspomniany budynek, ale również okazały gmach Zespołu Szkół w Siennicy.

Rekordowe dofinansowanie
na oczyszczalnię ścieków

W

dniu 26 października, w Centrum
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony
Przyrody w Cegłowie odbyło się uroczyste
przekazanie symbolicznych czeków dotyczących dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W wydarzeniu udział wzięli: Poseł
na Sejm - Teresa Wargocka, Poseł na Sejm –
Krzysztof Tchórzewski, Poseł na Sejm – Daniel
Milewski, Poseł na Sejm – Maciej Górski oraz
przedstawiciele władz samorządowych z Powiatu Mińskiego.

6

Weryfikacja „Deklaracji
śmieciowych”

U

rząd Gminy w Siennicy informuje o przystąpieniu do weryfikacji danych zawartych w deklaracji „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomości na terenie Gminy.
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Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania

jak sprawny
(w miejscu wytwarzania odpadów). W związku
z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać
również właściciele nieruchomości, na której
mieszkają osoby niezameldowane.
Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się
będzie w oparciu o dane zgromadzone między innymi w Ewidencji Ludności oraz Programu 500+, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do
udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej
deklaracji, wskazując stan faktyczny zgodny
z rzeczywistością.
Trzeba zaznaczyć, że za wywóz odpadów za
mieszkańców niezarejestrowanych w systemie
płaci Gmina, czyli niestety my wszyscy.
Apelujemy, aby właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, złożyli rzetelną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

D

Rajd Niepodległości

nia 6 listopada odbył się zorganizowany
przez Lokalną Organizację Turystyczną
Ziemi Mińskiej, Zespół Szkół Zawodowych nr
2 w Mińsku Mazowieckim oraz Zespól Szkół
Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku
Mazowieckim – Rajd Niepodległości po Ziemi
Mińskiej. Wydarzenie propagowało aktywne
świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości. Ważnym aspektem było również
promowanie walorów turystycznych Ziemi
Mińskiej.

Dofinansowanie
działań OSP

D

nia 8 listopada w Muzeum Konstantego
Laszczki w Dobrem odbyło się uroczyste
podpisanie umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym
przez Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego: Elżbietę Lanc oraz Janinę Ewę Orzełowską, a samorządami z terenu powiatu mińskiego. Gmina Siennica, na realizację zakupów
sprzętu i środków ochrony osobistej dla działających na terenie gminy jednostek OSP, otrzymała dofinansowanie w wysokości 46 000 zł.

Dzień Niepodległości

11

listopada w 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy w Siennicy Zenonem Jurkowskim oraz
radnymi Robertem Brodą i Bartłomiejem
Czajka, po odśpiewaniu hymnu państwowego,
złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem
Wolnej Szkoły na skwerze im. Jana Pawła II.
Kolejne uroczystości upamiętniające Dzień
Niepodległości, odbyły się na terenie Zespołu
Szkół w Siennicy, gdzie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Siennicy zorganizowało
V Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych. Zadanie zostało współfinansowane ze środków
budżetu Gminy Siennica.

D

Dzień Pracownika
Socjalnego

nia 19 listopada w Mińsku Mazowieckim odbył się IX Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego. W uroczystości wzięli

urząd

udział dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej prowadzonych
przez Powiat Miński, miejskich i gminnych
ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziecka,
domu dziennego pobytu oraz warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu mińskiego.
Wójta Gminy Siennica reprezentowała Ksenia Wąsowska Sekretarz Gminy Siennica,
która w imieniu Pana Wójta złożyła podziękowania pracownikom Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siennicy oraz życzenia
satysfakcji z wykonywanej pracy.

Turniej tenisa stołowego

W

niedzielę, 21 listopada został rozegrany
pierwszy etap I Siennickiego Grand Prix
w tenisie stołowym.
Do turnieju przystąpili uczniowie szkół podstawowych
z klas 1-8 oraz ochotnicy w kategorii open w singlu i deblu. Objęte patronatem Wójta Gminy Siennica wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za
udział i zapraszamy na kolejne etapy.

W

Jubileusz
100. urodzin

dniu 20 listopada nasza czcigodna
mieszkanka Genowefa Markowska
obchodziła 100. rocznicę urodzin. W związku
z tak wspaniałym Jubileuszem zacną stulatkę
odwiedził Wójt Gminy Siennica Stanisław
Duszczyk oraz z-ca kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Ewa Chwesiuk.

Trasa rajdu rowerowego przebiegała przez
Mińsk Mazowiecki i jego najbliższe okolice,
w tym ważne historycznie miejsca związane
z niepodległością Polski na terenie Gminy
Siennica, m.in. w ogrodzie Zespołu Szkół
w Siennicy, gdzie znajdują się trzy pomniki
pamięci.
Na mecie rajdu na uczestników czekał poczęstunek i ognisko oraz nagrody, pamiątkowe
medale i koncert pieśni patriotycznych.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
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W

Ćwiczenia
pożarnicze OSP

dniu 4 grudnia odbyły się ćwiczenia pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy
Siennica. Do działań zadysponowane zostały
wszystkie jednostki OSP z terenu naszej gminy
oraz OSP Redzyńskie (gm. Latowicz).

Pani Genowefa ma czworo dzieci oraz
ośmioro wnuków i jedenaścioro prawnuków.
Pragniemy bardzo podziękować rodzinie
Pani Genowefy za pełną miłości opiekę nad
Seniorką rodu oraz za bardzo serdeczne przyjęcie przedstawicieli Urzędu Gminy.
Życzymy Pani Genowefie Markowskiej następnych stu lat w zdrowiu i szczęściu.

23

Cyfrowa Gmina

listopada Sekretarz Gminy Siennica Ksenia Wąsowska odebrała symboliczny
czek dotyczący dofinansowania z programu
Cyfrowa Gmina. W konferencji udział wzięli:
Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyń-

ski, Senator Maria Koc, Posłowie Marek Zagórski, Teresa Wargocka i Grzegorz Woźniak.
Gmina Siennica na wsparcie rozwoju cyfrowego urzędu otrzyma kwotę 225 600,00 zł.

8

Na miejscu akcji, w lesie, w miejscowości Grzebowilk, kapitan Kamil Płochocki przedstawił
druhom założenia niezbędne do realizacji zadania. Dowódca działań Michał Niewczas oraz
dowódcy odcinków Krzysztof Podrucki, Robert Rudzki i Paweł Grabowski zdecydowali
o zorganizowaniu punktu czerpania wody
oraz budowie 400 metrów magistrali zasilającej. Decyzje okazały się trafne, a założenie
zrealizowane w dobrym czasie, co pochwalił kapitan Płochocki podczas odprawy. Nad
prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał organizator ćwiczeń komendant gminny Patryk
Prasuła. Ćwiczenia zakończył Wójt Stanisław
Duszczyk, dziękując jednostkom OSP za wzorowe działanie oraz liczny udział.

2

Finałowa gala Stolicy
Kultury Mazowsza

grudnia w Miejskiej Szkole Artystycznej
w Mińsku Mazowieckim odbyło się finałowe wydarzenie podsumowujące projekt „Powiat Miński Stolica Kultury Mazowsza”, w ramach którego w 2021 r. odbyło się blisko 70
imprez organizowanych wspólnie z 13 miastami i gminami powiatu mińskiego.

Gospodarzami uroczystości, którą poprowadziła Beata Chmielowska-Olech, byli: Mirosław Krusiewicz Przewodniczący Rady Powiatu, Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński
oraz Witold Kikolski Wicestarosta. Obecne na
finale projektu członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Janina
Ewa Orzełowska, pogratulowały wszystkim
samorządom sukcesu, jakim było zrealizowanie tego wielkiego przedsięwzięcia kulturalnego. Włodarze Powiatu odwdzięczyli się
za okazane przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego wsparcie, wręczając okolicznościowe medale nawiązujące do tytułu „Stolicy Kultury Mazowsza”.
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W podziękowaniu za współpracę pamiątkowe
medale oraz upominki otrzymali gospodarze
wszystkich gmin i miast naszego powiatu,
zatem także Wójt Gminy Siennica Stanisław
Duszczyk oraz lokalni koordynatorzy, którzy aktywnie działali w terenie, by pomyślnie
zrealizować to wielkie przedsięwzięcie. Z ramienia siennickiej Biblioteki medal odebrała
Monika Pszkit – koordynator kultury. Podziękowania otrzymali także zaangażowani przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym
Mariola Kowalska prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej w Julianowie.
Finałem spotkania był wspaniały występ Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie, podczas którego artyści zachwycili widzów mistrzowskim wykonaniem
utworów muzyki filmowej i musicalowej.
Serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu
zrealizowanych wydarzeń i dziękujemy wszystkim samorządom za współpracę, w niełatwym
przecież czasie pandemii. Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy dziękujemy
za organizację „Kłosów Kultury Gminy Siennica” zrealizowanych w ramach projektu „Powiat Miński Stolica Kultury Mazowsza”.

Maluszek z Gminy Siennica
W dniu 6 grudnia kolejny już raz z Urzędu
Gminy w Siennicy wyruszył Święty Mikołaj,
który przekazał dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy drobne prezenty od Wójta
Stanisława Duszczyka – kocyk i poduszkę
z wyszytym logo: „maluszek z Gminy Siennica”. Pan Wójt przesłał również rodzicom
maluszków urodzonych w 2021 r., listy gratulacyjne z życzeniami wszelkiej pomyślności,
rodzinnego szczęścia, radości z wychowania
dziecka oraz wielu powodów do dumy, a małym mieszkańcom życzył zdrowia i beztroskiego dzieciństwa.
Witamy maluszki w Gminie Siennica.

jak sprawny

urząd

nowych, wybudowana linia napowietrzna
niskiego napięcia oświetlenia drogowego
oraz zamontowane 8 wysięgników z oprawami oświetleniowymi. Wartość całkowita
zadania wyniosła 27 100,00 zł natomiast dofinansowanie – 10 000,00 zł.

W

ramach pomocy finansowej stanowiącej dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021” zostały zrealizowane następujące zadania:
• Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Zglechów, w ramach której zostały wykonane wykończenia płytkami ceramicznymi, zakupiono wyposażenie meblowe
świetlicy wiejskiej w Nowym Zglechowie,
sprzęt AGD oraz zastawę. Wartość całkowita
zadania wyniosła 21 083,72 zł natomiast dofinansowanie – 10 000,00 zł.

• Zagospodarowanie działki w sołectwie Majdan pod plac zabaw, w ramach którego zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw
w miejscowości Majdan oraz zakupione i zamontowane zabawki: karuzela tarczowa, karuzela metalowa krzyżowa czteroramienna,
bujak w kształcie dinozaura Dino. Wartość
całkowita zadania wyniosła 23 041,70 zł natomiast dofinansowanie – 10 000,00

• Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Gągolina, w ramach którego zostało zamontowane 8 słupów strunobeto-

• Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie
Dzielnik, w ramach której została wykonana
modernizacja elewacji na budynku świetlicy
wiejskiej w sołectwie Dzielnik. Wartość całkowita zadania wyniosła 32 200,00 zł natomiast dofinansowanie – 10 000,00 zł

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Drożdżówka, w ramach której zostało zamontowane 6 słupów strunobetonowych, wybudowana linia napowietrzna
niskiego napięcia oświetlenia drogowego
oraz zamontowane 6 wysięgników z oprawami oświetleniowymi. Wartość całkowita
zadania wyniosła 20 500,00 zł natomiast dofinansowanie – 10 000,00 zł.

• Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świętochy, w ramach którego została zakupiona
oraz zamontowana zabawka na plac zabaw składająca się z pomostów i wież ze ślizgiem. Wartość całkowita zadania wyniosła 22 600,00 zł natomiast dofinansowanie
– 10 000,00 zł

• Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kąty,
w ramach którego została zakupiona oraz
zamontowana zabawka na plac zabaw w sołectwie Kąty. Wartość całkowita zadania wyniosła 18 000,00 zł natomiast dofinansowanie – 9 000,00 zł. MIAS-8
• Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dłużew, w ramach którego zostało
wykonane podwieszenie linii napowietrznej
oświetlenia ulicznego, wybudowane zostały
słupy oświetleniowe oraz zamontowane
lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużew. Wartość całkowita zadania wyniosła 31 300,00 zł natomiast dofinansowanie – 10 000,00 zł
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Pomocne Mazowsze

W

grudniu zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont budynku strażnicy
OSP w Pogorzeli” polegającego na remoncie
drzwi garażowych. Gmina uzyskała na ten cel
pomoc finansową ze środków Województwa
Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”. Wartość
całkowita zadania wyniosła 25 000,00 zł.

W ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na za-

danie z zakresu budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych została wykonana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – Etap
II na odcinku 240 metrów. Całkowita wartość
inwestycji 176 495,10 zł natomiast dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: 76 000,00 zł. Inwest-2
W ramach pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego
zakupiono:
• wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebowilku w postaci defibrylatora
AED. Koszt zadania wyniósł 5 000,00 zł.
• wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy w postaci motopompy pływającej. Koszt zadania wyniósł 10 000,00 zł.

• wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie w postaci 4 kpl. ubrań specjalnych. Koszt zadania wyniósł 10 000,00 zł.
• wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pogorzeli w postaci wentylatora oddymiającego. Koszt zadania wyniósł 6 000,00 zł.
• wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starogrodzie w postaci aparatu powietrznego. Koszt zadania wyniósł 5 500,00 zł.
• wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebowilku w postaci torby ratowniczej PSP R1. Koszt zadania wyniósł
5 000,00 zł.
• wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zglechowie w postaci 2 kpl. ubrań specjalnych. Koszt zadania wyniósł 5 000,00 zł.
• wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy w postaci 2 kpl. ubrań specjalnych. Koszt zadania wyniósł 5 000,00 zł.

Przebudowa drogi Krzywica –
Strugi Krzywickie

Z

ostało wykonane zadanie pn. „Przebudowa
drogi gminnej Nr 221108W Krzywica –
Strugi Krzywickie – Etap I” dofinansowano ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Kwota dofinansowania wynosi 402 159,76 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 574 513,95
zł. Zadanie polegało na przebudowie odcinka
drogi o długości 670 mb polegającej na wykonaniu jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,5 m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości od
0,75 do 1,25 m.

W grudniu zostanie zakończony projekt pn.
„Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siennica”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż
nowych kondensacyjnych kotłów gazowych
w budynku Urzędu Gminy w Siennicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Samo10

dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy a także termomodernizację
budynku Urzędu Gminy w Siennicy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową
o dofinansowanie wynosi 673 099,29 zł natomiast dofinansowanie – 290 491,70 zł.
W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Nowodwór,
Zalesie - zlewnia P 2 Gmina
Siennica” wykonywana została kanalizacja sanitarna
w miejscowościach Nowodwór i Zalesie o długości
1,329 km wraz z sieciową
przepompownią ścieków
oraz linią kablową. Całkowita wartość zadania wynosi
Sienniczka NR 4 (11) 2021

1 330 840,32 zł. Dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 wyniosło 688 466,00 zł, natomiast kwota
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania – 268 567,64 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Nowodwór, Zalesie – zlewnia P2 Gmina Siennica
mająca na celu poprawę gospodarki ściekowej, eliminację potencjalnych zagrożeń
związanych ze skażeniem środowiska na terenie Gminy Siennica poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, linią kablową w
Gminie Siennica w miejscowości Nowodwór i Zalesie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

jak sprawny
budowie cementowo-piaskowej. Całkowita
wartość zadania 44 239,00 zł.

W ramach tego zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Widokowej” została wykonana grawitacyjna kanalizacja sanitarna o długości 100 m w ulicy Widokowej w Siennicy.
Całkowita wartość zadania wynosi 47 601,00 zł.

„W miejscowości Siennica na ul. Dłużewskich
wybudowano 36 m.b. chodnika o szerokości
2 m. Chodnik wykonano z betonowej kostki
brukowej na podbudowie cementowo piaskowej. Całkowita wartość zadania 10 443,00 zł.
Inwest-8

urząd

koły gazowe, które będą służyły do ogrzewania pomieszczeń budynku. Całkowita wartość
zadania 82 000,00 zł. Inwest-9

W miejscowości Starogród zamontowano 3
oprawy oświetleniowe typu LED o mocy 37
W na wysięgnikach o dł. 1m oraz 185 m linii
napowietrznej oświetlenia drogowego. Całkowita wartość zadania 9 600,00 zł.
Na placu zabaw w miejscowości Zglechów wykonano altanę oraz ułożono pod nią kostkę brukową. Całkowita wartość zadania 6 465,00 zł.

W Siennicy na ul. Dworkowej wybudowano
chodnik szerokości 1,3 m i długości 54 m.b.
Chodnik wykonano z betonowej kostki brukowej na podbudowie cementowo piaskowej
Całkowita wartość zadania 14 000,00 zł brutto.
W ramach zadania „Remont przepustu w miejscowości Lasomin” wbudowano podwójny
przepust pod jezdnią wraz z uzupełnieniem
masy bitumicznej. Całkowita wartość zadania 38 981,62 zł.

W ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łękawica wykonano roboty polegające na rozebraniu istniejących przepustów
rurowych, regulacji istniejących rur przepustowych, oczyszczenie rowów z namułu
z wyprofilowaniem skarp rowu oraz wbudowanie nowych przepustów i umocnienie rowów eko-ażurem. Całkowita wartość zadania
29 200,00 zł.

W miejscowości Zalesie wybudowano 425 m.
b. chodnika o szerokości 1,5 m. Chodnik wykonano z betonowej kostki brukowej na pod-

W ramach zadania „Modernizacja kotłowni
w miejscowości Nowa Pogorzel” wykonano
instalację gazową zasilającą budynek Szkoły
Podstawowej w Nowej Pogorzeli przy ul. Pałacowej 17 w gaz ziemny wysokometanowy.
W miejsce starych zamontowano dwa nowe
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W ramach zadania „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości
Siennica wraz z dostawą wyposażenia – Biblioteka dla Siennicy” zbudowany został nowy
budynek będący siedzibą Gminnej Biblioteki
Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Urzędu Gminy. Budynek wyposażono w meble oraz sprzęt informatyczny. Całkowita wartość zadania wynosi 8 658 580,17 zł. Aktualnie
trwają prace odbiorowe i uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie budynku.
W miejscowości Wojciechówka nastąpił remont drogi gminnej w ramach którego nastąpiło wyrównanie i uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonano
nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych. Całkowita wartość zadania 40 562,94 zł.

Zakupiony został materiał na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Pogorzeli obejmujący: 432 m² betonowej kostki
brukowej, krawężniki betonowe oporniki drogowe oraz obrzeże betonowe. Całkowita wartość zakupionych materiałów to 22 831,72 zł.

Plac zabaw w miejscowości Bestwiny został
wyposażony w huśtawkę podwójną metalową
zawierającą jedno siedzisko płaskie, drugie siedzisko bocianie. Koszt realizacji zadania wyniósł – 3 963,06 zł. Inwest-15

Na plac zabaw w Nowym Zglechowie zakupione i zamontowane zostało urządzenie zabawowe „Zestaw wspinaczkowy” w skład którego
wchodzą: przeplotnia łańcuchowa, ścianka
wspinaczkowa, drabinka pionowa. Koszt realizacji zadania wyniósł: 6 580,50 zł. Inwest-17

Na drodze gminnej w miejscowości Swoboda
została wykonana nakładka z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm na odcinku długości 75 m. Całkowita wartość zadania 13 000,00 zł.

Na plac zabaw w miejscowości Kośminy został zakupiony sześciokąt wielofunkcyjny
metalowy. Koszt realizacji zadania wyniósł
10 073,70 zł brutto. Inwest-16
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Plac zabaw w miejscowości Nowodwór powiększony został o nowe urządzenie zabawowe
„Czworokąt wielofunkcyjny”. Zakupione zostały również 2 ławki. Koszt realizacji zadania:
10 639,50 zł brutto.

jak solidna Edukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów
Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli

O

Cykl spotkań
ze strażakiem

d dawna wiadomo, że nie tylko tradycyjne lekcje w ławkach przynoszą oczekiwane efekty dydaktyczne. Zajęcia praktyczne
i warsztaty pozwalają uczniom być bliżej nowego dla nich zagadnienia. Dlatego też październik upłynął w naszej szkole na wielu ciekawych spotkaniach. Należy do nich cykl zajęć
przeprowadzonych dla wszystkich uczniów
oraz pracowników szkoły i rodziców przez dh.
Szymona Żołądka – absolwenta naszej szkoły,
strażaka współpracującego z OSP Pogorzel gm.
Siennica. Uczestnicy spotkań mieli możliwość
poznać podstawowy sprzęt niezbędny do niesienia pomocy, mogli wcielić się w rolę strażaka, ubierając się w strój strażacki, ale przede
wszystkim zapoznali się z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu pierwszej pomocy
a w ramach zajęć praktycznych ćwiczyli umiejętność przywracania oddechu poszkodowanemu. Dzięki spotkaniom z Panem Szymonem
nasi uczniowie zrozumieli czym jest niesienie
pomocy innym.

Oddział przedszkolny

W

bieżącym roku szkolnym został otwarty
w naszej placówce oddział przedszkolny
dla 3- i 4-latków. Wychowawca grupy, Emilia
Rudnicka, dba o swoich małych podopiecznych, zapewniając im wszechstronny rozwój. Dzieci w naszym przedszkolu nie tylko
się bawią, ale także rozwijają swoją wyobraź-

nię, poznają otoczenie, uczą się funkcjonować
w grupie. Oddział przedszkolny brał udział
w obchodach Dnia Głośnego Czytania, przygotowywaniu zdrowego śniadania, w obchodach Dnia Postaci z Bajek i w zajęciach sensorycznych z wykorzystaniem dyni…
Po uczestnictwie w tych wyjątkowych zajęciach dzieci z oddziału przedszkolnego, na
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wzór uczniów pierwszej klasy, zostały pasowane na przedszkolaka, co odbyło się podczas
zorganizowanej przez wychowawcę uroczystości. Pozostaje nam życzyć najmłodszym członkom naszej społeczności niesłabnącej chęci do
rozwijania swoich umiejętności i zdobywania
wiedzy, której nie da się wycenić.
Ewelina Nowicka
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Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

W

Nowy rok szkolny

roku szkolnym 2021/2022 do naszej
szkoły uczęszcza 446 uczniów w klasach I-VIII i 105 w oddziałach przedszkolnych.
Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach: przy
ulicy Latowickiej i ulicy Mińskiej.
W tym roku uczniowie mają do wyboru szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Odbywają się
zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, krawieckie, sportowe, literacko-gramatyczne, ortograficzne, rękodzieło, „Przyjaciele Zippiego”
(zajęcia dla najmłodszych kształtujące umiejętności psychospołeczne), a także zajęcia edukacyjno-plastyczne „Odkrywcy świata”. Kontynuujemy również udział w międzynarodowym
projekcie „Emocja”, którego celem jest wspieranie rozwoju emocjonalnego oraz społecznego
dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw społecznych, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz swoje możliwości, wychowanie w empatii, wyrozumiałości, szacunku i wrażliwości.

24

Wyjątkowy dzień

września odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści w obecności Dyrektor Małgorzaty
Kobylińskiej ślubowali być dobrymi kolegami,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, starać
się swą nauką i zachowaniem sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom. Pani Dyrektor przy
pomocy dużego ołówka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

N

Hola Espana

a początku października w ramach
projektu „Ponadnarodowa mobilność
uczniów” nasi uczniowie udali się do Sevilli,
aby zdobyć nowe doświadczenia, wiedzę,
umiejętności i nawiązać nowe znajomości.
Hiszpania przywitała ich ciepło i słonecznie.
Nasza polska młodzież przez tydzień uczęszczała do hiszpańskiej szkoły, w której uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach: lekcjach
języka angielskiego prowadzonych metodą
dialogu, zajęciach kulturowo-krajoznawczo-
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-językowych, podczas których przybliżona została kultura, geografia i historia Hiszpanii.
Odbyły się również lekcje muzyki, plastyki, fotografii oraz zajęcia sportowe. Nasi uczniowie
nauczyli się jak tańczyć flamenco, ale przede
wszystkim szlifowali język angielski. Zwiedzili
kilka pięknych miejsc, m.in. największą Gotycką Katedrę NMP w Sewilli, Alcazar, Plac
Hiszpański, Królewską Fabrykę Cygar, Metropol Parasol, Barrio de Santa Cruz, Kadyks.
Płynęli statkiem po rzece Gwadalkiwir, zjedli pyszności z hiszpańskiej kuchni, a także

podobno przynosi szczęście, zwiedzili kościół
farny, ruiny zamku i weszli na Górę Trzech
Krzyży, skąd podziwiali panoramę miasta. Na
podobną wycieczkę kilka dni później wybrała
się klasa Vb, która również odwiedziła Kazimierz Dolny.

Z

Nasze sukcesy

wielką radością informujemy, że uczniowie
naszej szkoły odnoszą sukcesy w konkursach powiatowych:
Chłopcy: Wojciech Szczęsny, Piotr Kolczyński,
Aleksander Ruta, Jakub Zawadka, Szymon Gajowniczek, Wojciech Osak, Kamil Szczepański zajęli 3 miejsce w powiecie w Sztafetowych
Biegach Przełajowych,

wykąpali się w Oceanie Atlantyckim. Była to
niesamowita przygoda, o której wszyscy będą
długo pamiętać.

N

Piękna Polska

ie tylko zagraniczne wycieczki, ale również poznawanie naszej pięknej Polski.
13 października uczniowie klasy 3a i 3b wraz
z opiekunami wybrali się na długo wyczekiwaną wycieczkę do Wojciechowa i Kazimierza Dolnego. Spacerowali bulwarami wiślanymi, pogłaskali po nosie pomnik psa, który

Wyróżnienie w konkursie organizowanym
przez Powiatową Komedę Policji „Dobre rozwiązania potrzebne na wczoraj” otrzymały Karolina Dyżakowska, Julia Muchowska, Olga
Szubińska i Lena Samociuk.
Gratulacje dla naszych uczniów!
Magda Zielińska

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu całej społeczności
szkolnej chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia spokojnych, ciepłych i rodzinnych
świąt. Dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
PSP w Siennicy
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Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie
Święto Niepodległości

edycję akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki
nia 10 listopada w naszej szkole obcho- „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych
dzone było Święto Niepodległości. Tego latach o godzinie 11.11 został wspólnie odśpiednia odbył się uroczysty apel w wykonaniu wany nasz hymn narodowy.
klasy siódmej, przygotowany przez Małgorzatę Kęsik, Iwonę Jagiełło i Wiesławę Myszurę.
Ważna pamięć
Po apelu nasza szkoła włączyła się w kolejną
tym roku szkolnym po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”. W ramach akcji uczniowie wraz z nauczycielami
odwiedzali groby byłych pracowników naszej
szkoły na miejscowym cmentarzu oraz lokalne
miejsca pamięci, gdzie młodzież złożyła kwiaty
i zapaliła znicze. Uczniowie poznając lokalną
historię podkreślali potrzebę pielęgnowania
pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy byli związani z historią naszego regionu.
- Litery z natury,
- Bąbelkowe dzieła sztuki.

D

W

W

Dary natury

listopadzie dzieci z Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego wraz ze swoimi
Paniami zrealizowały zadania z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!”, były to:

Uśmiech goszczący na twarzach oraz dobry
humor dopisywały. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci. Z zaangażowaniem szykujemy się do następnych aktywności.
Renata Wójcik-Zielińska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Ś

Dzień Patrona

lubowanie pierwszoklasistów na sztandar
szkoły oraz pasowanie na Pazia-Ucznia naszej szkoły było pierwszą odsłoną tegorocznego
Święta Patrona.

Już od 18 lat pracujemy pod sztandarem Zawiszy, a jak mówi nasza szkolna piosenka: „Na

górce, tu w Żakowie, ogromna stoi szkoła. Zawiszy nosi imię, w jej holu rycerz w zbroi”.
Radosnymi piosenkami, mądrymi wierszykami
i wzruszającym Polonezem Wojciecha Kilara
pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet braci
PAZIÓW ZAWISZY CZARNEGO. Uczniowie
kl. V-VI zostali przyjęci do braci GIERMKÓW,
a uczniowie kl. VII -VIII do grona RYCERZY na
wzór Zawiszy Czarnego. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie uroczystego
ślubowania na sztandar szkoły.

Gminne miejsca pamięci

U

czniowie klas I – III w dniu 4 listopada
odwiedzili pobliskie miejsca pamięci
narodowej w Gminie Siennica. Zgodzimy się
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wszyscy, że każdy mieszkaniec naszej gminy,
powinien próbować poznać jej historię.
Zbiory Siennickiego Muzeum Szkolnego na
pewno pomagają zainteresowanym lepiej poznać historię naszej gminy i istniejącej już 155
lat siennickiej szkoły. Kustoszem muzeum jest
były Dyrektor naszej szkoły Tadeusz Gnoiński,
który oprowadził uczniów po wystawie, opowiedział o najważniejszych eksponatach i przybliżył historię Siennicy. Następnie uczniowie
wyruszyli szlakiem miejsc pamięci. Kolejne
punkty tej uczniowskiej wyprawy, to: ogród
przyszkolny w Zespole Szkół, skwer im. Jana

15
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Pawła II, cmentarz przykościelny (zbiorowa
mogiła powstańców), cmentarz parafialny
(zbiorowa mogiła żołnierzy polskich), POMNIK WYDARZEŃ Z WRZEŚNIA 1939 r.
w Łękawicy oraz Wólczańska Góra.

historycznie nawiązywały do tego o czym mówili młodzi artyści.

Uczniowie, którzy zawędrowali w te wszystkie miejsca, uczynili to ku pamięci bohaterów
i mieszkańców naszej gminy, którzy oddali życie
za wolność umiłowanej Ojczyzny. Był to swoisty
„Marsz Niepodległości” również w ich hołdzie.

I tak... Na scenie i w głośnikach królował zespół Mazowsze i „Piękna nasza Polska cała”,
Mieczysław Fogg i „Piosenka o mojej Warszawie”, Czerwone Gitary i „Wróćmy nad jeziora”,
zespół ŚLĄSK i „Poszła Karolinka do Gogolina”, zespół „Małe Słowianki” – Lajkonik, a na
finał spod samiuśkich Tater - Kapela Giewont
„Hej góry, nasze góry”.

Na cześć Niepodległej

Szóstoklasiści zaprezentowali również swoje
talenty mówiąc gwarą śląską i góralską.

10

listopada cała nasza szkoła obchodziła Narodowe Święto Niepodległości.
O symbolicznej godzinie 11:11 zabrzmiały
4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Zaśpiewaliśmy go z wielką dumą i radością,
wdzięczni naszym przodkom za odzyskanie
niepodległości.
Uroczystość po raz kolejny rozpoczął wyjątkowy TEATR TAŃCA na cześć NIEPODLEGŁEJ. Następnie dzieci z klas I-III, śpiewając
pieśni, które odegrały w dziejach naszego narodu niezwykłą rolę, oddały hołd polskim bo-

haterom biorąc udział w Szkolnym Przeglądzie Piosenek Patriotycznych i Harcerskich.
Na finał odbyliśmy wzruszającą muzyczno-poetycką podróżą po naszym kraju. W trakcie
akademii przedstawiona została prezentacja
multimedialna nawiązująca do najpiękniejszych krain geograficznych w Polsce.

Anna Duszczyk

Młodzież z klasy VI zaprezentowała wiersze
dotyczące każdej z krain, a publiczność miała
przyjemność wysłuchać znanych kompozycji
i ulubionych pieśni i piosenek Polaków, które

Zespół Szkół
im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
Rajd Niepodległości po
Ziemi Mińskiej

W

dniu 6 listopada odbyła się impreza pod
nazwą Rajd Niepodległości po Ziemi
Mińskiej organizowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Mińskiej w ramach
wydarzenia Powiat Miński Stolicą Kultury
Mazowsza, współorganizowany z mińskimi
szkołami (członkami stowarzyszenia). Na terenie Zespołu Szkół znajdował się jeden z punktów pomiarowych.

Wydarzenie propagowało aktywne obchodzenie rocznic ważnych wydarzeń w historii Polski, lokalne świętowanie rocznicy odzyskania
niepodległości, rozwijało postawy patriotyczne, integrację społeczności lokalnej oraz
integrację rodzin. Ważnym aspektem było pro-
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mowanie walorów turystycznych Ziemi Miń- - ognisko z poczęstunkiem, wojskowymi speskiej. Udział w imprezie wzięli mieszkańcy po- cjałami (grochówka, kiełbaski, chleb ze smalwiatu mińskiego.
cem) dla uczestników i gości,
- występ Danuty Stankiewicz w repertuarze
Trasa rajdów rowerowego i pieszego przebie- patriotycznym – wspólne śpiewy uczestnigała przez Mińsk Mazowiecki i jego najbliż- ków z artystką,
sze okolice, gdzie kolejnymi punktami były - stoiska lokalnych wystawców – członków LOT
ważne historycznie miejsca związane z nie- ZM, twórców ludowych, OSP, KGW.
podległością Polski. Na terenie naszej szkoły
znajdują się trzy pomniki pamięci, w tym po- Młodzież ZS Siennica zaprezentowała się
mnik przed szkołą, upamiętniający udział w kurtkach z projektu POCLILUJMY, proszkoły w walkach o prawo do używania ję- mując w ten sposób projekty unijne i szkołę.
zyka polskiego w szkołach w czasie trwania
zaboru rosyjskiego (tzw. strajk szkolny w 1905 Aktywnie spędzir.) oraz pamiątkowy głaz poświęcony pamięci liśmy także Nawykładowcy Seminarium Nauczycielskiego rodowe Święto
w Siennicy Antoniego Królikowskiego, żoł- Niepod ległości
nierza 205 pułku piechoty Armii Ochotni- podczas V Sienczej; poległ on w 1920 r. nad Narwią.
nickiego Koncertu
Pieśni PatriotyczStart rajdu odbył się na terenie Zespołu Szkół nych – przy ogniZawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy sku na terenie na(Mechanika) w Mińsku Mazowieckim o godz. szej szkoły...
10.00 a meta na terenie Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych, gdzie w godziAneta Samulik
nach 13.30 – 15.00 odbył się piknik:
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historii

Strażak o strażakach

N

a XII Zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP (19 września)
w Sali Urzędu Gminy w Siennicy, Wójt Stanisław Duszczyk wspólnie z Prezesem ZOG
ZOSP RP w Siennicy dh. Piotrem Rosikiem,
w towarzystwie byłego Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Maz. st. bryg. Pawła Parobczaka, byłego długoletniego Prezesa ZOG
ZOSP RP w Siennicy dh. Michała Kalinowskiego, byłego Prezesa OSP w Siennicy Władysława Chmielewskiego i Naczelnika Wydziału
Operacyjnego KP PSP w Mińsku Maz. st. kpt.
Kamila Płochockiego, w imieniu wszystkich
strażaków dziękowali dh. Leszkowi Dąbrowskiemu za 40 lat służby na stanowisku Komendanta Gminnego Straży Pożarnych (ZOSP RP)
w Siennicy, wręczając pamiątkową plakietę.
Dh Leszek podziękował wszystkim za gratulacje, życzenia i współpracę, gdzie – jak powiedział – rozpoczynając swoją strażacką pasję z tytułu zamieszkania w bliskości strażnicy, słysząc
gong znajdujący się na skwerze przy pomniku
Wolnej Szkoły Polskiej, czy też wycie syreny
alarmowej i widząc biegnących strażaków, postanowił jako 14 letni chłopak w 1970 r. wstąpić
w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
„Miałem to we krwi, ponieważ mój dziadek
Józef Dąbrowski – miejscowy kowal, był strażakiem, mój tata kpt. Tadeusz Dąbrowski
był oficerem pożarnictwa a mój starszy brat
Jarosław Dąbrowski był współzałożycielem
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP)
przy OSP Siennica, do której należeli:
Władysław Chmielewski, Andrzej Urlich,
Zbigniew Wojda, Krzysztof Mistewicz,
Stanisław Czeraszkiewicz, Bogdan Wilk, Jerzy
Kowalski, Stanisław Osica, Jan Podrucki. Później wstąpili także: Stanisław Urlich, Aleksander Kuć, Andrzej Sielwieniuk, Tadeusz Osica,
Zenon Szopa i Roman Szopa. Wstępne zajęcia były przy samochodzie bojowym STAR 21,
którego kierowcą konserwatorem był dh Jerzy Wilk; polegały one na czyszczeniu z kurzu
samochodu stojącego przed garażem, a w nagrodę przejażdżka – wspólny wjazd do garażu.
W tamtym okresie w pozostałych OSP w Gminie Siennica posiadano inne pojazdy przystosowane do działań pożarniczych: Pogorzel
i Łękawica – Lublin 51, skrzyniowy pod plandeką; Zglechów – Lublin 51 sanitarka; Żaków
– przyczepa pożarnicza do ciągnika, Grzebowilk i Starogród – ZIS 151.

kim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego z siedzibą w Mińsku Maz. pod kierownictwem mjr.
Trojanowskiego i później płk. Wojciecha Chabiery. W 1980 r. z rekomendacji ZGmZOSP
w Siennicy, na wniosek Komendanta Rejonowego Zawodowej Straży Pożarnej w Mińsku
Maz., Wojewoda Siedlecki powołał mnie na
stanowisko Komendanta Gminnego Straży Pożarnych w Siennicy, ponieważ z pełnienia tej
funkcji i w ogóle z działalności w pożarnictwie
zrezygnował dh Stanisław Łobodowski. Powołanie to odbyło się w Urzędzie Gminy w Siennicy w obecności Naczelnika Gminy Zygmunta
Dębowskiego oraz Sekretarza Gminnego Partii
Henryka Chądzyńskiego i Prezesa ZSL Stanisława Duszczyka.
Pamiętam moje pierwsze spotkania gminnego
zarządu, w których uczestniczyli zacni przedstawiciele OSP z Gminy Siennica; co niektórzy
ubrani w te długie skórzane płaszcze i buty oficerskie (sztyblety) swym wyglądem robili duże
wrażenie, podziwiałem ich i starałem się wzorować. Należeli do nich:
- z Siennicy: Władysław Rutkowski, Władysław
Makowski, Stanisław Jurkowski, Czesław Wilk;
(z Pogorzeli) Jan Wiącek, Adam Paszkowski,
Henryk Witek; (z Żakowa) Bolesław Wójcik,
Jan Duszczyk, Wiesław Prasuła;

- ze Zglechowa: Józef Jastrzębski, Stanisław Ozimek, Stanisław Duszczyk, Zygmunt
Dziugieł;
- z Grzebowilka: Władysław Zawadka, Józef
Sibilski, Tadeusz Wiącek;
- z Dzielnika: Jan Zwierz, Stanisław Adamiec,
Józef Adamiec;
- z Łękawicy: Edward Kulka, Zenon Bystrzyński, Jan Piętka;
- ze Starogrodu: Zofia Zawadka, Władysław
Kulka, Władysław Czmoch, Jan Grabowski;
- z Wólki Dłużewskiej: Stanisław Oklesiński,
Stanisław Cieślak, Stanisław Długaszek.
Z racji pełnienia swojej funkcji wymagana
była współpraca z kierowcami konserwatorami w jednostkach OSP, a byli to: Jerzy Wilk
z Siennicy, Stanisław Król a później Kazimierz
Witek z Pogorzeli, Kazimierz Duszczyk następnie Kazimierz Boimski ze Zglechowa, Bernard
Brzezek z Żakowa, Aleksander Wójcik z Grzebowilka, Henryk Adamiec z Dzielnika, Henryk Zgódka później Tadeusz Broda z Łękawicy,
Władysław Osica później Sylwester Czmoch ze
Starogrodu, Kazimierz Wielądek – mechanik
z Wólki Dłużewskiej.
Bardzo dobrze układała się współpraca z komendantami powiatowymi ZSP i PSP; w czasie mojej służby byli nimi: mjr Stanisław We-

W okresie 1970 – 1980 r. ukończyłem wszystkie możliwe kursy pożarnicze w Wojewódz-
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reszczuk, następnie mjr Grzegorz Lacek, st.
kpt. Andrzej Belkiewicz, st. kpt. Jarosław Ufnal i st. kpt. Paweł Parobczak oraz dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Stanisław Maciejec.
Wysoko sobie ceniłem współpracę z władzami
samorządowymi, zaczynając od naczelników:
Zygmunta Dębowskiego, Wacława Gielo, Krystyny Tkacz, Stanisława Bębnowicza i wójtami:
Krzysztofem Michalikiem, Witoldem Koseskim, Grzegorzem Zielińskim i obecnym
Stanisławem Duszczykiem oraz z przewodniczącymi Gromadzkiej Rady Narodowej: W.
Rendaszką, Stanisławem Bębnowiczem, Stanisławem Augustyniakiem, Janem Pieńkowskim
i przewodniczącymi Rady Gminy: Grzegorzem
Zielińskim, Franciszkiem Witkiem, Jackiem
Zwierzem, Witoldem Sokołem i Zenonem
Jurkowskim.
Pierwszym kronikarzem zapisującym działania MDP od 1969 r. w Siennicy był dh Jarosław Dąbrowski a po nim ja (od 1973 r.). Na
jubileusz 75-lecia rozpoczęto zbieranie informacji i dokumentacji nt. założenia i działalności OSP w Siennicy. Odtworzeniem historii
i później zapisami bieżącymi zajął się dh Jerzy
Szumiński; wymagało to poświęcenia i wielu
godzin wytężonej pracy. Wszyscy podziwialiśmy jego charakterystyczne pismo piórkiem
i oryginalne malunki. Nasze kroniki były wysoko oceniane na Ogólnopolskich Konkursach
Kronik OSP. Z mojej inicjatywy rozpoczęto
zapisywać dzieje w OSP Pogorzel – kronikarz
Franciszek Witek i w OSP Grzebowilk – kronikarz Grzegorz Łojek. A wspólnie z prezesem
ZOP ZOSP RP w Mińsku Maz. Antonim Janem Tarczyńskim – starostą mińskim, organizujemy Powiatowe Przeglądy Kronik OSP.
Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie
naszego mini muzeum strażackiego, cenię
sobie współpracę ze Zbigniewem Todorskim
kierownikiem Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu oraz Andrzejem Kotlickim kustoszem
Centrum Naukowo-Historycznym Sprzętu Pożarniczego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu.
Nasza organizacja strażacka od powstania współpracowała z kościołem, biorąc aktywny udział w uroczystościach i pracach
na rzecz kościoła i parafii. Ja rozpoczynałem
współpracę, kiedy w naszej parafii proboszczem był ks. Józef Wielec, następnie ks. Julian
Paśkiewicz, ks. Witold Och, ks. Kazimierz
Sokołowski, ks. Eugeniusz Leda, ks. Marek
Doszko i ks. Marek Kasprzak. Udało nam się
utrzymać tradycję adorowania i „padania” przy
Grobie Pańskim. Funkcję dowódcy wart przy
Grobie Pana Jezusa przejąłem po dh. Tadeuszu
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Chłopiku – wieloletnim dowódcy. Na początku
adorowali tylko druhowie z OSP Siennica, a od
wielu lat adorujemy wspólnie z OSP Pogorzel,
OSP Zglechów i OSP Żaków. Wprowadziłem
ubieranie ołtarza na Boże Ciało z elementem
strażackim, udział strażaków w procesjach
i ich zabezpieczanie. Na nasz wspólny wniosek
złożony do Kurii Diecezjalnej, powiatowym
kapelanem strażaków został ks. Zenon Wójcik,
obecnie proboszcz parafii Żuków w dekanacie
mińskim.
Przy dobrej współpracy z zarządami OSP,
udaje się od lat organizować co roku gminne
zawody strażackie, przeważnie ze 100%
udziałem drużyn. Celem moim była praca
z młodzieżą i utrzymywanie ciągłości funkcjonowania MDP, jako podstawowego zaplecza dla OSP. Wstępowali kolejni młodzi
członkowie: Lech Stachera, Andrzej Stachera, Mirosław Michalak, Zbigniew Mróz,
Waldemar Wojdak, Paweł s. Wacława Antosiewicz, Stanisław Szopa, Andrzej Jastrzębski, Bogdan Kamiński, Stanisław Soćko,
Grzegorz Żandarski, Piotr Bieńkowski, Zbigniew Parobczak; później wstąpili: Mirosław
Zgódka, Krzysztof Zgódka, Zenon Banasik, Jan Pustoła, Adam Piotrowski i Sławomir Michalczyk. Powstała w latach 80. MDP
w Siennicy była jedną z prężniejszych i aktywniejszych w powiecie, województwie,
a nawet w Polsce, do której należeli: Robert
Antosiewicz, Mirosław Bembnowicz, Robert Broda, Wojciech Czyżkowski, Józef Demianiuk, Marek Dyliński, Jerzy Frelek, Kazimierz Frelek, Piotr Kulka, Janusz Młynik,
Waldemar Nowakowski, Leszek Nowakowski, Wojciech Nowakowski, Wiesław Wąsowski, Tomasz Ruta, Seweryn Sikora, Sławomir
Wąsowski, Krzysztof Bembnowicz, Grzegorz
Gomuła, Dariusz Bylinka, Adam Adamiec,
Cezary Luba, Wojciech Ruta, Zbigniew Pałdyna. Kilku z nich zostało strażakami zawodowymi. Jak pamiętam, to w tamtym okresie ks. proboszcz miał problem bo większość
ministrantów była młodymi strażakami
i nie chcieli służyć do mszy tylko uczestniczyć ze strażą. Dzięki aktywnej pracy i osiąganiu dobrych wyników w szkoleniu pożarniczym oraz udziale naszych członków
w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,
zdobywając różne specjalności, zaproponowano nam w 1998 r. wyjazd do Szwecji na
V Międzynarodowy Obóz Młodzieży Pożarniczej w Hörby. Wielka zasługa w tym
była st. bryg. Artura Pietrzaka z Komendy
Wojewódzkiej w Siedlcach. Drużynę Polską
z moją osobą jako kierownikiem stanowili:
kapitan Maciej Czajka, Arkadiusz Baranowski, Paweł Dąbrowski, Mirosław Grze-
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grzułka i członkowie z MDP Dąbrówka Ług,
zdobywając I miejsce i puchar w olimpiadzie
sportowej oraz II miejsce i srebrne medale
w zawodach wodno-pożarniczych. Puchar
przekazano prezesowi ZGZ OSP RP Waldemarowi Pawlakowi.
W tym samym roku reprezentowaliśmy nasz
związek w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo Obronnych, organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej we Wrocławiu. Drużynę stanowili (wraz ze mną - opiekunem):
kapitan Piotr Niemiec, Sławomir Barankiewicz, Piotr Barankiewicz, Artur Czajka, Maciej
Czajka i Krzysztof Zgódka – kierowca. Przez 13
lat startów w takich zawodach 2 razy byliśmy
wicemistrzami Polski, a w 2011 r. na 100-lecie
OSP w Siennicy drużyna w składzie: Dąbrowski Leszek – opiekun, Patryk Wąsowski – kapitan, Karol Ceregra, Karol Szczęsny, Marcin
Zawadka, Mateusz Szczęsny i Piotr Kaczmarski
– kierowca, zdobyła I miejsce, puchar od prezesa Waldemara Pawlaka i mistrzostwo Polski
naszego związku.
Udanym i efektywnym okresem współpracy był czas niesienia pomocy naszej planecie poprzez udział wraz z drużyną w Akcji Sprzątania Świata i uprzątnięcie Doliny
Rzeki Świder i jej dopływów. Głównym organizatorem tego szlachetnego czynu był Zbigniew Nowosielski wraz ze swoją 14. Drużyną Harcerską Spadłych Listków do Szyby
Przyklejonych Deszczu Kropelką z Ptaków,
w ramach której działała Harcerska Rowerowa
Straż Pożarna.
W swojej 40-letniej działalności w Związku
OSP jestem bardzo wdzięczny za wspaniałą
współpracę z Panią Leonardą Bogdan – kierownikiem działu programowego Zarządu
Głównego ZOSP RP w Warszawie i dh. Teresą Tiszbierek – wiceprezesem ZG ZOSP
RP, a także Ewą Henriksonn ze Szwecji (tłumaczka) i Avital Terkowski (strażaczka z Telawiwu, Izrael; Polka z pochodzenia).
Moim sukcesem było również nawiązanie
współpracy z:
- Komendantem Gminnym ZOSP w Mucharzu
dh. Janem Molendowiczem i góralami z OSP
w Kozińcu k/Suchej Beskidzkiej,
- dh. Andrzejem Prorokiem – prezesem OSP
w Cerekwi pow. radomski,
- strażakami z Grimmy (Niemcy) dzięki naszemu tłumaczowi Januszowi Bartoniowi.
Leszek Dąbrowski
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Siennickie ślady walki o Niepodległą

D

zieło odzyskania niepodległości przez
Polskę było procesem ze szczęśliwym
dla nas zakończeniem. Jego początków można
się doszukiwać już w kolejnych kończących się
klęską powstaniach narodowych. Także rok
1905 był ważny dla tego procesu. Jednak dopiero I wojna światowa stworzyła realną szansę
na sukces. Dlatego czcząc dzień 11 listopada
należy pamiętać o wysiłku narodu zarówno
przed, jak i po tym dniu w 1918 r. Proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę zakończył się dopiero po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Kamień pod murem ustawiony w 2007 r. z inicjatywy St. Czajki. Napis: „Poległym 1939”.
Upamiętnienie rozstrzeliwanych za murem
w czasie II wojny światowej Polaków.
Inne miejsca pamięci, o których trzeba wiedzieć to m.in.: przy kościele - krzyż i tablice poświęcone bohaterom powstania warszawskiego
i nieznanemu żołnierzowi, mogiła uczestników powstania styczniowego i tablica na murze
wmurowana w 2013 r.; kapliczka na ul. Akacjowej z 1901 r. z napisem „Marjo bez zmazy

poczęta zlituj się nad ludem twoim polskim”,
powstała wbrew ówczesnemu prawu; mogiły
na cmentarzu parafialnym i skwer im. Jana
Pawła II. Na terenie gminy znajduje się jeszcze wiele innych miejsc pamięci wartych odwiedzin z różnych powodów.
(Wystąpienie na uroczystości 103. rocznicy
odzyskania niepodległości 11 listopada 2021
r. w Siennicy.)
Tadeusz Gnoiński

Składanie kwiatów to symboliczny akt naszego hołdu dla pokoleń Polaków, którzy marzyli o niepodległości Ojczyzny i walczyli o nią.
Na terenie naszej szkoły kwiaty zostały złożone
w trzech miejscach:
Głaz i tablica przed szkołą. Ustawiony z inicjatywy Stanisława Czajki w 2005 r. Wydarzenia
1905 r. Walka o polską szkołę. W lutym najpierw w Szkole Powszechnej, następnie w Seminarium Nauczycielskim uczniowie przerwali naukę. Żądano od rosyjskich władz
nauczania w języku polskim oraz polskiej administracji, polskich nauczycieli i urzędników
oraz żeby język i historia Polski była głównym
przedmiotem nauczania. W czerwcu grupa
mieszkańców, naprzeciw miejscowego parafialnego kościoła, postawiła bez zgody władz
duży, drewniany krzyż z napisem: „Boże zlituj
się nad Narodem Polskim i wybaw Go z niewoli
– wierni synowie Ojczyzny – D. 1905”. Krzyż
z tym samym przesłaniem ustawiono ponownie w 2005 r. również naprzeciwko kościoła.
Głaz w ogrodzie poświęcony Antoniemu Królikowskiemu, odsłonięty w czerwcu 1923 r.
Antoni Królikowski – absolwent rosyjskiego
seminarium w Siennicy z 1898 r., potem profesor tegoż Seminarium Nauczycielskiego, patriota, działacz społeczny, żołnierz-ochotnik
205 pp. im. J. Kilińskiego w wojnie polsko-bolszewickiej. Zginął w walkach pod Nowogrodem, u ujścia Pisy do Narwi, 1 sierpnia 1920 r.
Głaz odsłonięto podczas I Zjazdu Absolwentów polskiego Seminarium Nauczycielskiego.
Prof. Królikowski był też kierownikiem Szkoły
Ćwiczeń w Siennicy, jednym z założycieli Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa
Szkół Powszechnych i jego pierwszym prezesem. Mógł pracować przy sztabie, ale chciał
być na pierwszej linii frontu razem z wychowankami. Zginęło wtedy jeszcze dziewięciu
uczniów.
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z kulturą i książką

Książką połączeni

W

ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka - Wielki Człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi, realizowany
jest projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym
– roczniki 2015-2018.

Akcja ma na celu zachęcić rodziców i dzieci do odwiedzania bibliotek i do codziennego
wspólnego czytania. Każde
dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do naszej biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę
czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce
znajduje się książka „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniająca najwyższe
standardy w projektowaniu

pięknych i mądrych książek dla
najmłodszych, a także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. Dzięki tej akcji
dziecko poznaje ważne miejsce na
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i staje się pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego.

Pierwsze dyplomy Małego Czytelnika!

N

iezwykle miło nam poinformować, że
pierwsi Mali Czytelnicy otrzymali już
od nas dyplomy wraz z drobnymi upominkami. Laureaci wytrwale przychodzili do naszej biblioteki i wypożyczali książki sukce-

sywnie kompletując naklejki na swojej Karcie
Małego Czytelnika.
Gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych
i niezapomnianych przygód z książkami!

Kolejni
Laureaci
projektu.
Gratulujemy!
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Jednocześnie przypominamy, iż w naszej bibliotece akcja ta nieprzerwanie trwa i każdy
przedszkolak może wziąć w niej udział.
Serdecznie zapraszamy!
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Zakup nowości

D

ecyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, nasza
Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości w kwocie 5 385 zł w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021 – 2025. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Spotkania wydawców

V

Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych
„Nad Srebrną”, odbywające się pod patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, miały miejsce 27 listopada w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
Spotkania te są dla wydawców niebywałą okazją do zaprezentowania swego dorobku wydawniczego i wymiany doświadczeń,
zaś dla czytelników, bibliotek i placówek kultury - do poznania
lokalnego rynku wydawniczego i uzupełnienia zbiorów. Podczas tegorocznego wydarzenia Elżbieta Jurkowska zaprezentowała szeroką działalność i bogatą historię naszej Biblioteki, która
zaimponowała zebranym gościom na tyle, że zaowocowała nowymi znajomościami z pisarzami, dawnymi uczniami siennickich szkół i planami na ciekawą współpracę.

Królewskie urodziny

W

przepięknej sali wielkiej (balowej) Gratulujemy Towarzystwu zacnego jubileuszu
Zamku Królewskiego w Warszawie i życzymy wytrwałości w kontynuowaniu tak
miał miejsce imponujący jubileusz zaprzy- szlachetnej misji historycznej. Z niecierpliwojaźnionego z nami Towarzystwa Historycz- ścią czekamy też na możliwość zaproszenia
nego im. Szembeków. Zaproszone na 30-lecie do Siennicy Prezesa TH Władysława Szeląga
Towarzystwa Monika Pszkit i Elżbieta Jur- – człowieka o imponującej pasji historycznej,
kowska miały okazję wysłuchać sympozjum naukowego „Szembekowie
w dziejach Kościoła katolickiego oraz w Polsce”,
którego poszczególne referaty wygłosili członkowie TH a także zaproszeni
goście, m.in. prof. Wiesław
Wysocki. Po bogatej dawce
historii przed zebranymi
zaprezentował się chór Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska
Polskiego w pieśniach patriotycznych. Sympozjum
naukowemu towarzyszyło
także otwarcie wystawy
Klubu Malarzy im. hr. Stanisława Szembeka pt. Polskie pejzaże i motywy afrykańskie w rzeźbie.
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bardzo osobiście zaangażowanego w popularyzowanie wiedzy o rodzie Szembeków –
na spotkanie z mieszkańcami naszej gminy
i członkami Sekcji Historycznej i Plastycznej w celu nawiązania naukowo-artystycznej
współpracy.
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Jubileuszowa Siennica

T

o złożone wydarzenie kulturalne, łączące
w sobie kilka bardzo ważnych dla naszej
siennickiej społeczności rocznic, miało dwie
odsłony:

Transitus św. Franciszka
3 października w kościele parafialnym w Siennicy, uczciliśmy: 260-lecie ukończenia budowy
kościoła i klasztoru oo. reformatów z ich bogatą historią oraz 155-lecie Seminarium Nauczycielskiego, które powstało w owym budynku zakonu po jego likwidacji.
Tego wieczoru przybyli goście usłyszeli
prelekcję historyczną, którą wygłosił
Ryszard Łubkowski – członek Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich
oraz Sekcji Historycznej GBP.
Drugą odsłoną wydarzenia
było widowisko teatralno-muzyczne – „Transitus św. Franciszka”. Jest to wspomnienie życia i śmierci ubogiego włoskiego
zakonnika, którego misję po części
kontynuuje zamieszkujące w Siennicy
od 1989 r. Zgromadzenie Sióstr Kapucynek
Najświętszego Serca Jezusowego. Siostry Monika i Joanna przygotowały scenariusz, stroje
i dekoracje (z pomocą R. Łubkowskiego), zaś
Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon
pod kierunkiem Moniki Pszkit opracował
stronę muzyczną przedstawienia. Aktorami
byli uczestnicy dziecięco-młodzieżowej Oazy.
Dzięki użyciu profesjonalnego nagłośnienia
i oświetlenia wydarzenie zrealizowano na wysokim poziomie a całość została także sfilmowana (You tube: Transitus św. Franciszka - Jubileuszowa Siennica).
Siennica kryje w sobie mnóstwo ciekawych historii a wiele z jej wątków doczekało się okrągłych rocznic.

Jubileuszowa Siennica koncerty
Podczas drugiej części projektu uczciliśmy
800-lecie najstarszej pisemnej wzmianki
o Siennicy oraz 5-lecie Międzypokoleniowego
Chóru Kameralnego Kanon.
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Ten uroczysty wieczór rozpoczął się bogatą śpiewał „Bogurodzicę”. W dalszym prograw treści merytoryczne i ciekawe fotografie mie chóralnego Jubilata, prowadzonego przez
prelekcją historyczną wygłoszoną przez dr. Monikę Pszkit, znalazło się kilka pieśni o chaAndrzeja Marka Nowika – nauczyciela aka- rakterze religijnym a ponadto utwory patriodemickiego, doktora nauk humanistycznych tyczne, rozrywkowe i ludowe. Kanon pokazał
w zakresie filozofii współpracującego z In- także swą otwartość na zupełnie obce nam klistytutem Historii Polskiej Akademii Nauk maty muzyczne wykonując w oryginalnym
w Warszawie. Dr Nowik przeniósł gości w bar- języku dwa utwory wywodzące się z kultury
dzo odległe czasy ukazując realia ówczesnego południowoafrykańskiej. Ten wieczór okazał
życia a także funkcjonowania „administracji” się szczególnie wyjątkowy dla chórzystów nie
zakonnej i książęcej, która – poprzez sporzą- tylko z uwagi na 5-te urodziny zespołu, ale
dzony w 1220 r. dokument – stała się zacząt- przede wszystkim na imienne wyróżnieniakiem świętowania ośmiu wieków Siennicy.
-statuetki „Zasłużeni dla Kultury Ziemi Siennickiej” przyznane za bezinteresowną pracę na
polu kultury i promocji Gminy Siennica przez
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siennicy Elżbietę Jurkowską a wręczone przez Wójta Stanisława Duszczyka z udziałem Sekretarz Gminy
Kseni Wąsowskiej i Skarbnik
Gminy Renaty Nowakowskiej.
Zwieńczeniem projektu był wyśmienity recital niebywale utalentowanej wokalistki – Kasi
Moś z zespołem: Mateusz Moś
(skrzypce) i Paweł Tomaszewski
(instrumenty klawiszowe). Artyści
zaprezentowali gościom koncert na
najwyższym poziomie okazując się profesjonalistami o bardzo skromnym i życzliwym usposobieniu (nie zabrakło pamiątkowych zdjęć z fanami).

Włodarz Gminy Siennica Stanisław Duszczyk
otrzymał z tej okazji życzenia od Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Na koniec prowadzący imprezę Maciej Kopka
Szkół Siennickich Ireny Łukaszewskiej, zaś zaprosił gości na słodki tort urodzinowy, przy
sam podziękował obecnym na sali Partne- którym wymieniali oni swoje najświeższe porom wydarzenia – Dyrektor Zespołu Szkół -koncertowe wrażenia.
w Siennicy Agnieszce Gańko i Dyrektorowi
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazo- Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom
wieckim Leszkowi Celejowi.
zaangażowanym w organizację i przebieg
wydarzenia!
Klimat średniowiecza poruszony w prelekcji
podtrzymany został przez męski skład chóru
Kanon, który z właściwą sobie powagą odProjekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021.
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
Partnerzy zadania: Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusowego w Siennicy, Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, Parafia Siennica,
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza
Gnoińskich w Siennicy, Sekcja Historyczna GBP, Baza Inicjatyw Społecznych GBP, Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon GBP.
Partnerzy medialni: Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon i Czasopismo Gminy Siennica
Sienniczka.
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Forum Kultury

W

gościnnych progach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku rozpoczęto 20
października kilkudniowe VIII Powiatowe Forum Kultury. W wydarzeniu wzięli udział
włodarze miast i gmin oraz samego powiatu mińskiego a także przedstawiciele
jednostek kultury z jego terenu. Naszą
Bibliotekę reprezentowała Monika Pszkit
– koordynator kultury; obecny był także
Tadeusz Gnoiński – kustosz Siennickiego
Muzeum Szkolnego. Podczas konferencji
goście poznali z różnych stron historię
powstania Muzeum w Sulejówku, łącznie

z osobistą relacją wnuka Józefa Piłsudskiego –
Krzysztofa Jaraczewskiego, prezesa Fundacji
Rodziny J. Piłsudskiego, współorganizatora

i pierwszego dyrektora Muzeum JP. W panelu
dyskusyjnym uczestnicy (dyrektorzy muzeów
z powiatu mińskiego) rozważali o współpracy
między muzealnej oraz o wyzwaniach jakie stawia przed nimi najbliższa przyszłość.
Obecność na Forum Kultury pozwoliła
Bibliotece nawiązać bezpośredni kontakt z obecnym dyrektorem Muzeum JP,
który jest bardzo otwarty na nawiązanie współpracy z naszą gminą ze szczególnym uwzględnieniem jej zasobów
historycznych.

Festiwal z kwartetem smyczkowym

R

ok jubileuszowy w Siennicy cieszył się
ogromną ilością wydarzeń kulturalnych
i naprawdę KAŻDY mógł znaleźć w nim coś
dla siebie.

seneta, F. Chopina, a także utworów pochodzących z muzyki filmowej - E. Morricone, N.
Hessa, J. Williamsa. Przewodnikiem podczas
tej muzycznej wyprawy była Katarzyna Grzesiak, która z wielkim wdziękiem
wprowadzała słuchaczy w klimat każdego kolejnego utworu,
uzupełniając swą wypowiedź
tematycznymi ciekawostkami.

zaprezentowali swój program na najwyższym
poziomie artystycznym a dzieła z epoki baroku doskonale wpisały się w styl naszej siennickiej świątyni.

W niedzielę 21 listopada mieliśmy okazję wysłuchać pięknego koncertu muzyki klasycznej zorganizowanego przez Fundację „Czas
Sztuki”, w ramach Festiwalu Artystycznego
Powiatu Mińskiego przy współpracy z Biblioteką, w kościele św. Stanisława Biskupa i Mę- Artyści z kwartetu smyczkoczennika w Siennicy.
wego The Time Quartet w składzie: Maksymilian Grzesiak
W niedzielnym koncercie uczestniczyliśmy – skrzypce, Bartłomiej Szymw swoistej podróży po epokach i krajach dzięki borski – altówka, Małgorzata
wybitnym kompozycjom religijnym i klasycz- Maśluszczak – wiolonczela oraz
nym, m.in. A. Corellego, A. Vivaldiego, J. Mas- Katarzyna Grzesiak - skrzypce,

Koncert wojennych piosenek

P

o ponad stuletniej niewoli Polacy odzyskali
upragnioną niepodległość, ale wiemy, że
nie stało się to jednego dnia – 11 listopada 1918
r. to jedynie umowna data – lecz było długim,
wymagającym wiele ofiar procesem. Podkre-

ślając ten fakt, siennickie zespoły artystyczne: (Czarna sukienka), walki legionistów z lat 1914Sienniczanki (Klub Senior+ z Gminnego 18 (Piechota, Pierwsza kadrowa), czas II wojny
Ośrodka Pomocy Społecznej) i Międzypoko- światowej i okupacji (Deszcz, jesienny deszcz
leniowy Chór Kameralny Kanon (z Gminnej i inne). Nie zabrakło także piosenek współczeBiblioteki Publicznej) z gitarzystą Karolem Pał- snych, które stanowią wyznacznik dzisiejszego
dyną, postanowiły wydłużyć rozumienia patriotyzmu, czyli podtrzymyfetowanie tak ważnej dla Na- wania tradycji i szacunku do kraju ojczystego
rodu Polskiego uroczystości. (Uwierz Polsko, Niebo z moich stron). Zwieńczeniem koncertu, przygotowanego i poprowa„Koncert piosenek wojennej dzonego przez Monikę Pszkit, była wzniosła
Polski” zaprezentowany 14 „Modlitwa o pokój”.
listopada w kościele parafialnym w Siennicy obejmował Wszystkim słuchaczom serdecznie dziękujemy
utwory wspominające naj- za udział w koncercie, bo dbanie o osobisty
ważniejsze zrywy niepodle- rozwój kulturalny też jest wyrazem umiłowagłościowe Polaków: powsta- nia ojczyzny.
nie listopadowe i styczniowe

Sienniczka NR 4 (11) 2021

25

jak spotkanie

z kulturą i książką

Strefa Siennica

Z

wiedzić Siennicę w jeden dzień??? Niewykonalne! Przekonali się o tym redaktorzy
TVP3 Warszawa – Róża Fabjanowska i Sławomir Malcharek, pomysłodawcy coniedzielnego
programu Strefa Mazowsze.
Szczegółowy plan wizyty (24 listopada)
opracowany przez Monikę Pszkit, towarzyszącą redaktorom w całej wyprawie, nie
sprawdził się, gdyż ogrom siennickich zabytków, historii, działalności, skarbów i ciekawostek „przytłoczył” naszych gości, którzy

notabene zachwycili się naszą okolicą i jej
zasobami. Dlatego od razu zapowiedzieli się
oni z kolejną wizytą, wiosną, by dalej zgłębiać nasze siennickie dziedzictwo i promować je w regionie.
Z tego wynika, że ten odcinek Strefy Mazowsza był zaledwie „przystawką” siennic-

Walc dla Siennicy

T

o taneczny film – prezent pod choinkę,
który powstał z okazji Jubileuszu 800-lecia najstarszej pisemnej wzmianki o Siennicy.

W projekcie wzięli udział Mieszkańcy
Gminy Siennica, którzy w ten oryginalny
sposób wyrazili swą dumę i radość z imponującej historii stolicy swojej Gminy.
Odważnym tancerzom towarzyszył Wójt
Gminy Siennica Stanisław Duszczyk
z żoną Karoliną a profesjonalne warsztaty tańca poprowadził Piotr Szelest – międzynarodowy tancerz klasy S w tańcach
latynoamerykańskich wraz ze swoją asystentką Iwoną Wojewodą. Praca nad dopracowaniem choreografii pomysłu pana
Piotra trwała ok. dwóch miesięcy a rekompensatą za wszystkie krople potu i stres
uczestników podczas finałowego nagrania
jest wspaniały film „Walc dla Siennicy”,
który można obejrzeć na Youtube (wpisując tytuł filmu).
W projekcie wziął także udział wyjątkowy
gość – Karol Strasburger (aktor teatralny
i filmowy, prezenter telewizyjny) opisując
swój sentymentalny związek z naszą gminą
oraz wyjaśniając: dlaczego walc?
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu,
w którym rozpoznacie Państwo swoich zdolnych sąsiadów, znajomych... - ziomków!
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kiej kultury bo z czasem poznamy i zobaczymy jej tu więcej...
Film jest dostępny w sieci – wystarczy wpisać tytuł: Strefa Mazowsze i wybrać datę
emisji programu 12.12.2021.
Miłego odbioru!
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Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon

F

inisz roku okazał się dla naszego chóru
iście artystycznym maratonem i żeby „nie
ugrzęznąć” w morzu szczegółów towarzyszących każdemu z wydarzeń, przedstawiamy je
bardzo ogólnie:
• 25 września – koncert piosenek rozrywkowych podczas kolejnego Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich
w Zespole Szkół w Siennicy
• 25 września – warsztaty ze śpiewaczką operową i dyrygentką Chóru Miasta Siedlce (rodzimego chóru kierowniczki Kanonu) Justyną Kowynia-Rymanowską; praca nad
repertuarem urodzinowym
• 3 października – udział w pierwszej części
projektu „Jubileuszowa Siennica” - Transitus św. Franciszka w kościele parafialnym
w Siennicy
• 16 października – rozrywkowy koncert urodzinowy i świętowanie 5-lecia chóru Kanon
podczas drugiej części „Jubileuszowej Siennicy” w ZS w Siennicy; tego dnia wszyscy
chórzyści otrzymali decyzją Dyrektor Elżbiety Jurkowskiej statuetki „Zasłużeni dla
Kultury Ziemi Siennickiej” - Dziękujemy!
• 14 listopada – „Koncert piosenek wojennej Polski” wykonany wspólnie z zespołem
Sienniczanki z Klubu Senior+ w siennickim
kościele parafialnym

• 24 listopada – udział w nagraniu programu
dzyparafialny Chór „Ichthis” z SulejówkaStrefa Mazowsze dla TVP3 Warszawa
-Miłosnej oraz nasz MChK KANON. Partię
• 26 listopada – próba wyjazdowa w Mrozach
na sopran solo przepięknie wykonała Anna
ze znakomitym maestro Michałem ŚmigielMikołajczyk-Niewiedział, zaś warstwę inskim (MDK Sulejówek) – rozpoczęcie pracy
strumentalną Unplugged Orchestra. Było
nad koncertem „Missa de Angelis”
to wyjątkowe przeżycie artystyczne dla
• 1 i 3 grudnia – warsztaty wokalne i konwszystkich wykonawców i słuchaczy a dla
tynuacja pracy nad „Missą...” z Michałem
samych chórzystów także świetną okazją
Markowskim – znakomitym nauczycielem
do integracji z innymi zespołami chóralnymi z regionu. Serdecznie dziękujemy dyśpiewu i gry organowej; to były wspaniałe
rygentowi Śmigielskiemu za zaproszenie do
lekcje, więc liczymy na więcej!
udziału w projekcie i cieszymy się na myśl
• 9 – 12 grudnia – łącznie ok. 12-godzinne
o kolejnej współpracy, którą wszystkie
próby wyjazdowe w Sulejówku przygotowujące do koncertu oratoryjnego
strony z entuzjazmem zadeklarowały
• 12 grudnia – udział we wspaniałym konkontynuować. Film z koncertu dostępny
cercie „Missa de Angelis” mińskiego komjest na Youtube: Koncert oratoryjny, MDK
pozytora Grzegorza Duchnowskiego pod
Sulejówek.
kierunkiem Michała Śmigielskiego w ra- • A poza tym: śpiew podczas ślubów w Osiecku
mach Festiwalu Zofiówka w Parafii Przei Siennicy, uświetnienie nabożeństw rómienienia Pańskiego w Sulejówku – Miżańcowych i wielu innych liturgii w naszej
łośnie; w tym wielkim projekcie wzięły
parafii itd...
udział następujące zespoły: Chór Kameralny Miasta Sulejówek, Chór Parafii św. Działo się, oj działo! Tym samym bardzo goPiotra i Pawła w Dębem Wielkim „Quer- rąco dziękuję Moim Chórzystom za ciężką
cetum Dei”, Chór Miasta i Gminy Mrozy, pracę wykonaną nie tylko w tym kwartale,
Chór Parafii NNMP w Mińsku Mazowiec- ale w ciągu całego roku – Jesteście Wielcy!
kim „Cantate Domino”, Chór Parafii Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Nowym DwoMonika Pszkit
rze Mazowieckim „Fides et Cantus”, Mię-
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Sekcja

Historyczna

Pierworys
pomiaru dóbr
Siennica

O

pisywana w poprzednim wydaniu Sienniczki wizyta po latach Rodziny Czarnockich, zwieńczona obopólną satysfakcją,
przysporzyła też nowych możliwości w odkrywaniu zaginionych kart historii Siennicy.
Otóż, umożliwiono nam wykonanie w Bibliotece kopii cyfrowej mapy z zasobów rodzinnych, przedstawiającej bezcenny „obraz geodezyjny” siennickich włości z połowy XIX w.,
w czasie posiadania praw miejskich.
Pierworys pomiarowy to inaczej oryginalna
mapa - matryca, służąca do dalszych celów wydawniczych, zawierająca podział właścicielski,
wielkość poszczególnych działek - posesji oraz
obiektów fizjograficznych.

nię. Widzimy też aleję prowadzącą do starszej
części cmentarza o której wspomina przekaz
pokoleniowy - „po obu stronach alei pochowani są Powstańcy Listopadowi”.
Przekazany przez Andrzeja Czarnockiego bezcenny dar, jest także doskonałą wskazówką po-

Mapa, o pełnej nazwie „Pierworys pomiaru
dóbr Siennica położonych w Gubernii Warszawskiej Powiecie Mińskim”, zawiera wiele
nieznanych dotąd fragmentów podziału dóbr
– na miejskie, dworskie i kościelne, które na
przestrzeni dziejów zmieniały swoich właścicieli – oraz umożliwia współczesne przyporządkowanie terenowe.
Analizując treść pierworysu, możemy m.in.
stwierdzić, że takie obiekty jak obecna Szkoła
Podstawowa, Ośrodek Zdrowia z nowo budowanym UG - GBP i boisko Orlik to teren
dworski a osiedla mieszkaniowe po obu stronach ul. Kołbielskiej są na ziemi kościelnej.
Jednak najbardziej cennym fragmentem wydaje się zarys, ukształtowanie, powierzchnia
miejskiego rynku, którego istnienie wskazują
nieliczne, zdawkowe informacje historyczne.
Mamy zatem bardzo prawdopodobny obraz
rynku sięgającego czasów powstania miasta na
początku XVI w. z kościołem farnym i cmentarzem pośrodku.
Znany obecnie czas powstania i szkic umiejscowienia cmentarza przy ul. Akacjowej, z wcześniej wykonanej mapy Galicji Zachodniej określany na 1797-8 rok, dopełnia w/w pierworys
i wskazuje dokładnie miejsce oraz powierzch-
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Uwaga!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH
30.12.2021 R. - 09.01.2022 R. GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SIENNICY BĘDZIE NIECZYNNA
Z POWODU ZMIANY SIEDZIBY.
PROSIMY CZYTELNIKÓW O ODWIEDZENIE
BIBLIOTEKI JESZCZE PRZED JEJ ZAMKNIĘCIEM
I WYPOŻYCZENIE WIĘKSZEJ ILOŚCI KSIĄŻEK, BY
ZMNIEJSZYĆ WIELKOŚĆ KSIĘGOZBIORU DO
PRZENIESIENIA. CZYTELNICY BĘDĄ MOGLI ODDAĆ
POŻYCZONE POZYCJE JUŻ DO NOWEJ PLACÓWKI.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZEPROWADZKI MOŻE ULEC ZMIANIE.

Trafionych pomysłów na życie,
dużej dawki humoru,
pełni zdrowia
i życzliwych ludzi wokół
życzy Redakcja
na Nowy Rok
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy

Klub Senior +

C

hciałoby się rozpocząć od stwierdzenia,
że ostatni kwartał w Klubie Senior+ był
wyjątkowo intensywny. I prawie w stu procentach jest to zgodne z prawdą, poza jednym
stwierdzeniem: wyjątkowo. Intensywnie po
prostu jest. Do tego różnorodnie, kreatywnie, smacznie, kolorowo, rozwijająco, terapeutycznie (ze szczególnym wskazaniem na
śmiechoterapię) z korzyścią dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

18 września to jeden z najbardziej pracowitych
i jednocześnie radosnych dni w dotychczasowej historii Klubu. Dwie klubowe drużyny
wzięły udział w charytatywnych warsztatach
twórczych „Domek z sercem 2021” zorganizowanych przez Fundację Belle Epoque prowadzącą Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek
w Warszawie. W wyniku kilkugodzinnej pracy
powstały przepiękne domki, które w okresie
przedświątecznym trafią do najmłodszych
pacjentów Mazowieckiego Ośrodka Neuropsychiatrii w Warszawie. Było międzypokoleniowo, twórczo i rodzinnie a uczestnicy projektu mieli odczucie, że biorą udział
w czymś wyjątkowym. W tym samym czasie
druga grupa Seniorek, wspierana przez Annę
Woźniak i Anetę Laskus rywalizowała podczas
Mazowieckiej Sportowej Senioriady w Mrozach, a efektem tej rywalizacji są trzy medale:
srebro Zofii Kozery w konkurencji biegowej,

30

brąz Barbary Główki w pchnięciu kulą oraz nie, by pokonać określony dystans i wrócić do
brąz Antoniny Gałązki w strzelaniu z łuku. punktu wyjścia. Wszyscy dali radę, zasługując
To pierwsze sukcesy sportowe siennickich tym samym na słowa uznania za wytrwałość.
Seniorek w zawodach o zasięgu wojewódzkim. Cieszymy się i raz jeszcze gratulujemy Aby uśmiech na twarzach Seniorek nie ustąpił
Paniom a także współautorowi sukcesu - Pio- miejsca zmęczeniu, energia zużywana podczas
trowi Wojdalskiemu.
licznych zajęć aktywizujących, musiała być na
bieżąco uzupełniana. Okazją do tego były spoKolejna okazja do sprawdzenia umiejętności, tkania okolicznościowe, podczas których nie
doskonalonych podczas zajęć rekreacyjno- brakowało słodkości oraz warsztaty kulinarne.
-sportowych, pojawiła się w ostatnich dniach Od września Seniorki mają niepowtarzalną
września. Na zaproszenie Klubu Senior+ z Ka- okazję uczestniczenia w cyklu warsztatów
łuszyna, Panie uczestniczyły w integracyjnym edukacyjnych z zakresu dietetyki. Inicjatorami
turnieju sportowym, rozegranym na obiektach zajęć są pracownicy Uniwersytetu Przyrodmiejscowego klubu. Tym razem na podium niczo-Humanistycznego w Siedlcach, którzy
stanęła Elżbieta Pieńkowska (strzał z łuku) z niezwykłą charyzmą poprowadzili dotychi dwukrotnie Sabina Konopka w konkurencji czasowe warsztaty „Lato na talerzu dziecka”
sprawnościowej oraz rzucie do celu. Rozegrane oraz „Jesień na talerzu dziecka”. Warsztaty propoza konkursem przeciąganie liny pokazało, wadzone były w oparciu o wiele zdrowych, różże moc jest po stronie Sienniczanek, które na- norodnych produktów, charakterystycznych
wet nieunikniony upadek na murawę wyko- dla danej pory roku. Seniorki – chociaż bez
nały w stylu mistrzowskim.
wątpienia świetne kucharki – doceniły wartość zajęć, uzupełniły zapasy energii i niecierSukces niewątpliwie motywuje, podobnie pliwością oczekują na kolejne pory roku … na
jak piękna jesienna pogoda. Połączenie tych talerzu.
dwóch czynników spowodowało, że jedne
z październikowych zajęć odbyły się na tere- Zajęcia z dietetyki to tylko jedna z propozycji
nie rezerwatu przyrody „Jedlina” w gminie Ce- edukacyjnych, realizowanych w Klubie. Dzięki
głów. Dla części uczestników był to aktywny Fundacji Verita, Panie po raz kolejny miały
spacer, połączony z możliwością podziwiania możliwość uczestnictwa w cyklu bezpłatnych
przyrody, dla niektórych – nie lada wyzwa- warsztatów, wśród których największe zainte-
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resowanie wzbudziła „Siłownia pamięci” – zajęcia wymagające koncentracji i wysiłku umysłowego, będące swoistym treningiem pamięci.
Część przedstawionych w trakcie warsztatów
propozycji ćwiczeń, znajduje kontynuację podczas codziennych zajęć klubowych.

ia,
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzen
,
wszystkim, a szczególnie będącym w jesieni życia
składamy najlepsze życzenia:
bądźcie zdrowi, spokojni, otoczeni troską,
szacunkiem i miłością najbliższych.
Niech nie omijają Was chwile radości i zadowolenia.
Wszystkiego najlepszego życzą pracownicy
i współpracownicy Klubu Senior+
oraz Gminnego Ośrodka
Pom ocy Społecznej
w Siennicy.

Klubowa codzienność w odświętnym wydaniu – takie skojarzenie towarzyszyło obchodom Dnia Seniora, które odbyły się 17
listopada. Uroczystość z udziałem Mariusza
Kozery - Zastępcy Wójta Gminy Siennica,
przedstawicieli Gminnego Koła Emerytów
i Rencistów, realizatorów zajęć, wolontariuszy, pracowników GOPS w Siennicy a przede
wszystkim Seniorów, była bardzo wyczekiwana przez klubową społeczność. Nie dziwi
więc, że do zabawy w rytmie muzyki, którą szonych czekał poczęstunek zwieńczony
z fantazją poprowadził wodzirej, nie trzeba pięknym tortem.
było nikogo namawiać. Obecni na sali bawili się wyśmienicie tańcząc, śpiewając, jak Wszystko, co wyjątkowe mija, ustępując miejrównież sprawdzając poziom wiedzy mu- sca klubowej codzienności, tej którą lubimy
zycznej. Po zabawie na wszystkich zapro- najbardziej i równie mocno cenimy – przede

wszystkim za to, że jest. Przed nami kolejny
intensywny czas, który mamy nadzieję spędzić razem.
Monika Wilk

Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Siennickiej
Renowacja zabytkowych
nagrobków

O

d kilku lat Stowarzyszenie prowadzi akcję ratowania zabytkowych nagrobków
na cmentarzu parafialnym w Siennicy. W tym
roku odrestaurowaliśmy nagrobek Józefa Kołakowskiego wpisany do rejestru zabytków ruchomych Województwa Mazowieckiego.

Nagrobek został zdemontowany i przewieziony
do pracowni konserwatorskiej, gdzie przeprowadzono niezbędne zabiegi oczyszczające i zabezpieczające. Następnie ważący kilka ton pomnik został ponownie postawiony na swoim
miejscu. Ze względu na miejsce usytuowania
pomnika była to ciężka logistycznie operacja,
wymagająca użycia specjalistycznego sprzętu,
ale dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się.
Członkowie Stowarzyszenia wykonali prace
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porządkowe wokół nagrobka. Wyrównaliśmy
i uporządkowaliśmy teren, następnie zainstalowaliśmy obrzeża, położyliśmy włókninę i wypełniliśmy ozdobnymi kamykami.
Renowacja została pozytywnie odebrana przez
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Nagrobek wykonany z piaskowca
wyróżnia się piękną bryłą zwieńczoną krzyżem z roślinnymi zdobieniami.
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LAURA 2019

Po części oficjalnej, przy ognisku w ogrodzie
wspólnie śpiewaliśmy utwory o tematyce patriotycznej. Panowała podniosła i radosna atmosfera. We wspólnej zabawie przy ognisku
uczestniczyło około 150 osób w różnym wieku:
były rodziny z małymi dziećmi, młodzież
szkolna, dorośli i seniorzy, a wszystkich jednoczył śpiew wielu popularnych pieśni: O mój
Rozmarynie, Ułani, Piechota czy Hej Sokoły.

Z

wielką radością informujemy, że nasze
Stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Powiatu Mińskiego – statuetkę „LAURA” za
rok 2019 w kategorii „Działalność społeczna
na rzecz wspólnoty powiatowej”. W dniu 14
października uczestniczyliśmy w odbywającej
się w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku
Mazowieckim uroczystości wręczenia Nagród
Powiatu Mińskiego „LAURA” za 2019 i 2020 r.
Statuetki wręczali: przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz i Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.

W czasie Koncertu zapewniony był poczęstunek. Można było zjeść grochówkę z kuchni polowej, kiełbaskę z ogniska, a na deser kawę, herbatę i ciasta upieczone przez Koło Gospodyń
Wiejskich Zglechowianki. Uczestnicy KonSerdecznie dziękujemy wszystkim Darczyń- certu wzięli także udział w „zdrapkowej” lotecom, którzy wsparli naszą tegoroczną kwestę. rii, w której mogli wygrać atrakcyjne nagrody.
Dzięki Państwa ofiarności w ciągu dwóch dni
zbiórki udało się zebrać kwotę 11 234,58 zł.
Organizacja Koncertu była współfinansowana z dotacji udzielonej przez Gminę Siennica. Serdecznie dziękujemy za pomoc w orgaV Koncert
nizacji Koncertu: Pani Dyrektor Zespołu Szkół
listopada, w Święto Niepodległości odbył w Siennicy, druhom z Ochotniczej Straży Posię – zorganizowany przez Stowarzysze- żarnej w Siennicy, Pani Dyrektor Gminnej
nie – V Siennicki Koncert Pieśni Patriotycz- Biblioteki Publicznej w Siennicy, członkom
nych, w którym licznie uczestniczyli miesz- Międzypokoleniowego Chóru Kameralnego
Bardzo się cieszymy, że nasza praca spotkała kańcy Siennicy i okolic oraz zaproszeni goście. Kanon, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
się z uznaniem kapituły i władz Powiatu Mińw Zglechowie. Słowa podziękowania kierujemy
skiego. Serdecznie dziękujemy za to zaszczytne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęli- również do uczniów i nauczycieli ze Szkoły
wyróżnienie! Kapituła doceniła m.in. nasz śmy od wspólnego odśpiewania hymnu pań- Podstawowej w Siennicy za przygotowanie
wkład pracy w odnawianie zabytkowych na- stwowego przed wejściem do budynku Zespołu okolicznościowych kotylionów.
grobków na cmentarzu parafialnym w Sien- Szkół. Następnie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pamięci przy pomnikach ustawio- Dziękujemy wszystkim uczestnikom Koncertu
nych w szkolnym ogrodzie upamiętniających za miły i niepowtarzalny patriotyczny wieczór.
trzy różne wydarzenia z lokalnej historii: strajk
uczniów Siennickiego Seminarium w obronie Mamy nadzieję, że przyszły rok 2022 pozwoli
języka polskiego w 1905 r., udział w walkach nam zorganizować rajdy rowerowe i kolejny
i śmierć Antoniego Królikowskiego w wojnie Koncert.
polsko-bolszewickiej w 1920 r. oraz egzekucje wykonywane przez hitlerowców w latach
Anetta Jurkowska, SPZS
1939-1945. Okolicznościowe przemówienie na
temat lokalnych bohaterów i ich roli w procesie
nicy, organizowanie wydarzeń o charakterze odzyskiwania wolności przez Polskę wygłosił
kulturalnym, historycznym i sportowym oraz Tadeusz Gnoiński – kustosz Siennickiego Munaszą akcję „Siennica na rowerach”, w ramach zeum Szkolnego.
której publikujemy ulotki z trasami rowerowymi po gminie Siennica i organizujemy rajdy
rowerowe.
nagrobków. W przyszłym roku planujemy odrestaurować nagrobek Rodziny Braulińskich
z charakterystyczną figurą Matki Boskiej.

11

P

Kwesta

o rocznej przerwie spowodowanej pandemią, udało nam się przeprowadzić kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków na
siennickim cmentarzu. Zbiórka publiczna została zarejestrowana w MSWiA pod numerem
2021/2714/OR. W tym roku kwestowaliśmy na
cmentarzu parafialnym w dniach 31 października i 1 listopada, a zebrane środki przeznaczymy na renowacje kolejnych zabytkowych
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Zjazd absolwentów

25

września miał miejsce XVIII Zjazd Koleżeński absolwentów siennickich szkół,
zorganizowany (po pięciu latach od poprzedniego) przez Stowarzyszenie Absolwentów
i Wychowanków Szkół Siennickich.

wodniczący Rady Gminy w Siennicy Zenon Jurkowski. Po nich kilku kolegów – absolwentów
naszej szkoły zabrało głos w dyskusji.
Cieszono się bardzo z tego, że mimo trudnego
czasu pandemicznego, z którym borykamy się
już kolejny rok, mogliśmy przywitać dwie profesorki liceum pedagogicznego: Apolonię Niesłuchowską i Marię Urbanowicz i że w ogóle zjazd
doszedł do skutku, że ponad 90. absolwentów
z radością odśpiewało hymn szkoły „Hej, koledzy, czas przemija…”. Dziękowano dyrekcji
szkoły i młodzieży za pomoc w jego organizacji.
Uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych kolegów,
a Patronom szkoły, zmarłym profesorom i dyrektorom złożono kwiaty na siennickim cmentarzu
i zapalono znicze. Pamiątką po Zjeździe, oprócz
tradycyjnego wspólnego zdjęcia przed frontem
szkoły na schodach, będzie książka „Siennica
naszej młodości” zawierająca w przeważającej
części wspomnienia absolwentów liceum pedagogicznego z czasów pobytu w szkole, ale także
opisujące ich dalsze koleje losu. Znalazło się też
miejsce na przedstawienie sylwetek kilku profesorów i zmarłych już kolegów oraz kącik poezji.

Tradycja ta sięga okresu międzywojennego, ponieważ pierwszy odbył się w 1923 r., a kolejny
dziesięć lat później. To właśnie podczas pierwszego zjazdu pojawił się w szkolnym ogrodzie
głaz upamiętniający poległego w 1920 r. pod
Nowogrodem absolwenta, jeszcze rosyjskiego
seminarium nauczycielskiego i później nauczyciela już polskiej szkoły dla nauczycieli,
Antoniego Królikowskiego. Pierwszy powojenny zjazd odbył się w 1946 r., kiedy to zebrani z przerażeniem dowiadywali się o wojennych zniszczeniach Siennicy i o tych kolegach,
którzy wojny nie przeżyli. Ale też z satysfakcją
odnotowali, że szkoła stała się uczelnią koedukacyjną i w dalszym ciągu funkcjonuje pod
kierownictwem ukochanego dyrektora Kazimierza Gnoińskiego, który obchodził właśnie
jubileusz 30-lecia pracy pedagogicznej w Siennicy. Kolejne zjazdy organizowało powstałe
w grudniu 1956 r. Koło Sienniczan, przekształcone w 1999 w Stowarzyszenie. Tradycją zjaz- Wybory wyłoniły nowy zarząd Stowarzyszenia,
dów stało się przygotowywanie z tej okazji pu- który spośród siebie wybrał prezesa. Została nim
blikacji opisującej ważne dla środowiska szkoły Irena Łukaszewska, a dotychczasowy prezes, pełwydarzenia, procesy, dorobek uczniów i na- niący swą funkcję od czterech kadencji, Jerzy
uczycieli, przekształcenia szkoły itp. zagadnienia. Wszystko po to, by przekazać przyszłym
pokoleniom wiedzę o siennickiej uczelni pedagogicznej, o historii oraz dorobku kolejnych
szkół średnich funkcjonujących w Siennicy.

Smoliński pozostał w zarządzie i otrzymał od zebranych tytuł Honorowego Prezesa. Irena Łukaszewska, od wielu lat będąca członkiem zarządu
i pełniąca w nim różne funkcje, dziękując za zaufanie zebranych i powierzenie jej kierownictwa
organizacją zapewniła, że wspólnie z pozostałymi członkami zarządu stowarzyszenia będzie
się starała jak najlepiej wywiązywać z postawionych przez Zjazd zadań, i że będzie kontynuować
dotychczasową jego działalność.
Nie odbył się tradycyjny całonocny bal, jednak
nowa jego formuła w postaci wieczorku przy
bardzo smacznie zastawionym stole i muzyce
zespołu „Jewels” przypadła wszystkim do gustu i nie brakuje głosów, by właśnie tak to organizować w przyszłości. Wieczorek rozpoczął
rozrywkowy występ siennickiego chóru Kanon,
kierowanego przez Monikę Pszkit, w którego
szeregach, jak się okazało jest także wielu absolwentów naszej szkoły, a następnie przyszedł
czas na śpiewy i tańce, ale była też okazja na długie rozmowy z dawno nie widzianymi kolegami.
Powrót absolwentów siennickiej szkoły – do krainy młodości zawsze dostarcza wielu wzruszających przeżyć, nastraja do wspomnień i refleksji
o wartościach, które zaszczepione przez nauczycieli były kierunkowskazami w dorosłym życiu.
Tadeusz Gnoiński

Zjazd, oprócz tego, że umożliwia, spotkania kolegów z różnych lat funkcjonowania szkoły, ma
też inne zadania. Jest Walnym Zebraniem, podczas którego ustępujący zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności i zebrani formułują
wnioski do dalszej pracy pod kierownictwem
nowego zarządu. Tak się stało i tym razem. Po
powitaniach wysłuchano sprawozdania z działalności stowarzyszenia przedstawionego przez
prezesa Jerzego Smolińskiego. Następnie mieli
okazję wypowiedzieć się goście: poseł RP Czesław Mroczek, dyrektor Departamentu Edukacji
Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego i jednocześnie
Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz, Radna Powiatu Mińskiego
Alicja Cichoń (notabene nasza absolwentka)
jako przedstawicielka Starostwa Powiatowego,
prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Mejszutowicz, wójt
Gminy Siennica Stanisław Duszczyk oraz prze-
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sportowe

Gminny Klub Sportowy Fenix

F

enix z podniesioną głową kończy rok 2021
oraz rundę jesienną sezonu 2021/22 jako lider siedleckiej Ligi Okręgowej. Sienniczanie na
jesieni rozegrali łącznie 15 ligowych spotkań
wygrywając aż 13 meczów, ponosząc tylko
jedną porażkę w ostatnim meczu rundy, bijąc tym samym klubowe rekordy wygranych
spotkań z rzędu. Ciekawe transfery oraz ciężka
praca z Trenerem Radosławem Rowickim zaowocowała świetną formą przez całą rundę.
Najlepszymi strzelcami drużyny na tym etapie sezonu są: Dariusz Osica – 13 goli, Kacper
Piętka oraz Daniel Świerżewski – 7 trafień, Maciej Wereda – 6 goli.

Przed drużyną chwila roztrenowania i już w styczniu zawodnicy wrócą do treningów.
Od wiosny pod egidą Fenixa
występować będzie przejęty
z LIFE rocznik 2010, który
będzie trenowany przez duet
trenerski Dawid Matak oraz
Radosław Rowicki.
Bartosz Paderewski

Uczniowski Klub Sportowy Berek Żaków

27

listopada zakończyła się 5-etapowa
walka o Grand Prix Cegłowa w Tenisie
Stołowym. W rozgrywkach wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Ponad 100 osób
rywalizowało w siedmiu kategoriach o miano
najlepszego pingpongisty Cegłowa.

W V turnieju o Puchar Wójta Gminy Cegłów
na podium ponownie stanęli nasi zawodnicy:
• Oskar Śluzek (chłopcy 2009 i młodsi)
- I miejsce
• Wiktor Śluzek (chłopcy 2005-2008)
- II miejsce
• Julia Guzowska (dziewczęta 2005-2008)
- III miejsce
W klasyfikacji generalnej (zatem po 5 etapach)
kolejność na podium wyglądała następująco
w danych kategoriach:
• CHŁOPCY 2009 i młodsi: I miejsce Oskar
Śluzek – 160 pkt. (z przewagą 46 pkt nad
miejscem II)
• CHŁOPCY 2005-2008: II miejsce Wiktor
Śluzek
• DZIEWCZĘTA 2005-2008: III miejsce
Julka Guzowska

34

A jak wyglądała walka naszych zawodników
przez ostatnie miesiące?
• Wiktor Śluzek (kl. VIII) – I miejsce w II
Turnieju Grand Prix Cegłowa w Tenisie Stołowym, podobnie jak jego brat
Oskar Śluzek (kl. V) –
I miejsce,
• Wiktor Śluzek – III
miejsce, Oskar Śluzek – I miejsce w III
Turnieju GP Cegłowa
w TS,
• Dawid Kot (kl. VII) –
III miejsce, Krzysztof
Dębowski (kl. VII) –
II miejsce w IV Turnieju GP Cegłowa
w TS.
JESTEŚMY Z WAS BARDZO DUMNI! BRAWO!
Gratulujemy i dziękujemy
WSZYSTKIM naszym zawodnikom. Miło podziwiać Wasze postępy!
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Uwaga!
Konkurs!

Spróbuj swoich sił!
Informujemy, że nie udało się wyłonić zwycięzcy w poprzednim konkursie, gdyż nie uzyskaliśmy pełnej odpowiedzi na pytanie o sekcje
działające w strukturze siennickiej Biblioteki.
Z dumą przypominamy, iż są to: Sekcja plastyczna, Sekcja Historyczna, Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon i Baza Inicjatyw Społecznych.
Zachęcamy do poszerzania wiedzy o tych
i wielu innych aktywnościach mieszkańców
naszej gminy a równocześnie zapraszamy
w szeregi wspomnianych sekcji zainteresowań – to okazja do samorealizacji i rozwoju
osobistego.
Nowy konkurs nawiązuje do podsumowania
roku jubileuszowego:
Proszę wymienić jak najwięcej wydarzeń kulturalnych zrealizowanych w 2021 r. w ramach
obchodów Jubileuszu 800-lecia najstarszej pisemnej wzmianki o Siennicy.
Na zwycięzców czekają wyjątkowe, bo rocznicowe upominki.
Odpowiedzi można nadsyłać do 28 lutego 2022
r. mailowo: gbpsiennica@poczta.fm lub składać osobiście w siedzibie Redakcji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania na
bibliotekasiennica.pl zakładka: Sienniczka).
Zapraszamy do udziału!

I

jak skupisko rozmaitości
Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że Samorząd Gminy Siennica,
działając na podstawie art.17 ust.1 pkt 1
Ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz.1876 ze
zm.) oraz art.4¹ ust.2 Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2021 r. poz.1119) przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych.
W związku z powyższym zapraszamy do
wskazania najważniejszych problemów
i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy
Siennica oraz zgłaszania pomysłów na ich
rozwiązanie.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet:
• „Problemy społeczne w opinii
mieszkańców”

• „Równość szans kobiet i mężczyzn”
dostępnych na stronie internetowej www.
gopssiennica.pl i przekazanie ich w dowolnej formie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy, koordynującego opracowanie strategii, w terminie do
5 stycznia 2022 r.
Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9, 05-332
Siennica, tel.25 757 22 64, e-mail: gopssiennica@op.pl
Tworzony dokument będzie dotyczyć całej
gminy. Wspólnie mamy szansę opracować
plany strategiczne, których realizacja będzie
miała znaczący wpływ na jakość i komfort
życia mieszkańców gminy w najbliższych
latach.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Pani Janiny Jurkowskiej składamy ogromne podziękowania Ludziom Dobrej
Woli, którzy pomogli w opiece i znalezieniu ciepłych domów dla gromadki bezpańskich
kotków, które upodobały sobie otoczenie Jej posesji. Bez Państwa pomocy trudno byłoby
jednej osobie poradzić sobie z tym problemem, a przecież życie „najmniejszego z naszych
braci” nie powinno być nam obojętne. Cieszymy się, że takich ludzi w naszej Gminie nie
brakuje. Dziękujemy.

Info

stnieje możliwość nadsyłania materiałów – tekstów i zdjęć (jako osobne
pliki) do następnego numeru Czasopisma do dnia 25 marca 2022 r.
Teksty: max. 4 000 znaków (ze spacjami); zdjęcia: ok. 3-5 szt., dobrej jakości: szerokość 1000-1200 px, wysokość dowolna, min. 300 dpi (zdjęcia
nieostre lub niedoświetlone nie będą
załączane do artykułów). W tytule wiadomości proszę wpisać: „Sienniczka
– artykuł”.
Bardzo prosimy o przestrzeganie limitów znaków i grafik oraz o podpisywanie artykułów nazwiskami autorów. Z góry dziękujemy i zapraszamy
do współtworzenia naszej Sienniczki.

Sienniczka NR 4 (11) 2021

35

