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Drodzy Czytelnicy „Sienniczki”

Wójt Gminy Siennica

Oddajemy w  Państwa ręce nowy, ju-
bileuszowy numer naszego lokalne-

go czasopisma – kwartalnik „Sienniczka” 
ukazuje się już dwa lata. Mam nadzieję, 
że gazeta spełnia Wasze oczekiwania, 
a  umieszczane w  niej artykuły i  infor-
macje, dotyczące spraw samorządowych, 
społecznych oraz kultury, sportu i  lokal-
nych inwestycji, są ciekawe i  przykuwają 
Państwa uwagę.

Przypominam, że trwa akcja szczepień po-
pulacyjnych przeciw chorobie COVID-19. 
Szczepienie uczy organizm człowieka, 
jak zareagować na dany patogen. Dostęp 
do czystej wody oraz szczepienia miały 
największy wpływ na poprawę zdrowia 
całych populacji. Dzięki szczepionkom 
byliśmy w stanie prawie całkowicie wyeli-
minować lub znacznie zmniejszyć niebez-
pieczeństwo wynikające z  wielu chorób 
zakaźnych, takich jak ospa prawdziwa czy 
błonica (krup). W SP ZOZ w Siennicy od 
początku roku do 31 maja – wykonano 

ponad 2000 szczepień. Wakcynacja jest 
obecnie jedynym sposobem obrony czło-
wieka przed wirusem SARS-CoV-2. Nie-
stety nie ma leku, który byłby skuteczny 
i  jednocześnie bezpieczny w  walce z  za-
chorowaniem. Poddanie się szczepieniu 
przeciwko chorobie COVID-19 przyczyni 
się do szybszego powrotu do normalności, 
jaką znamy z  czasów, zanim na świecie 
wybuchła pandemia. Dlatego zachęcam 
osoby niezaszczepione do rejestracji i sko-
rzystania z  możliwości wykonania szcze-
pienia. Wykorzystajmy czas letni do tego, 
by jesienią nie było powrotu do obostrzeń 
wynikających ze wzrostu zachorowań.

Kontynuujemy obchody jubileuszu 
800-lecia najstarszej pisemnej wzmianki 
o  Siennicy (ze względu na ograniczenia 
wynikające ze stanu epidemii uroczystości 
te zostały przeniesione z roku ubiegłego). 
W związku z jubileuszem został przygoto-
wany cykl różnorodnych wydarzeń kultu-
ralnych, do udziału w  których zachęcam 

Państwa serdecznie. Na stronie Gminnej 
Biblioteki Publicznej można odnaleźć 
szczegółowy harmonogram planowanych 
wydarzeń kulturalnych.

Zakończył się niezwykle trudny rok szkol-
ny. Z  tej okazji Dyrektorom, Nauczycie-
lom, Pracownikom placówek oświatowych 
działających na terenie Gminy Siennica 
oraz Rodzicom serdecznie dziękuję za ca-
łoroczną współpracę. Uczniom życzę, by 
okres wakacyjny był czasem odpoczynku 
i spokoju; słonecznych wakacji, interesują-
cych podróży, uśmiechu na co dzień oraz 
szczęśliwego powrotu do szkoły.

Życzę Państwu dużo zdrowia i przyjemnej 
lektury.

Szanowni Państwo, podzielając wszech-
obecny entuzjazm związany z  przy-

wróceniem możliwości organizowania 
i uczestniczenia w wydarzeniach kultural-
no-rozrywkowych, mówimy: Witojcie!

Cieszymy się, że z  góralskim przytupem 
mogliśmy przywitać Was po rocznej prze-
rwie na największej gminnej imprezie 
– Siennickich Spotkaniach Plenerowych. 

Z  radością patrzyliśmy na uśmiechnięte 
twarze, radosne okrzyki i taneczne podsko-
ki uczestników zabawy.

Dziękujemy za Waszą obecność.

Kolejna okazja do świętowania już w sierp-
niu – Kłosy Kultury Gminy Siennica, czy-
li dożynki gminno-parafialne w Siennicy 
(szczegóły niebawem). W  programie nie 

zabraknie dobrej muzyki ludowej, jadła 
regionalnego i atrakcji dożynkowych bazu-
jących na naszej wiejskiej tradycji. Serdecz-
nie zapraszamy!

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się 
z bogatymi relacjami wydarzeń minionego 
kwartału…
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Wizyta Pani Poseł

14 czerwca Gminę Siennica odwiedzi-
ła Poseł na Sejm Teresa Wargocka. 

W trakcie spotkania Wójt przedstawił pla-
ny inwestycyjne gminy na najbliższe lata, 
a  także zaprezentował stację uzdatniania 
wody w  Siennicy, na której modernizację 
gmina pozyskała 1,5 mln złotych z  Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Omówiono także możliwości pozyskania 
wsparcia ze środków budżetu państwa 
i  środków europejskich na remont bu-
dynku dawnego internatu Zespołu Szkół 
w Siennicy. Dziękujemy Pani Poseł za spo-
tkanie pełne pomysłów.

Kolejne dofinansowania dla 
Gminy Siennica

Mamy przyjemność poinformować iż 
Władze Województwa Mazowieckie-

go przyznały Gminie Siennica:
1. Pomoc finansową stanowiącą dofinanso-
wanie w  ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2021” na realizację zadań:
• Modernizacja świetlicy wiejskiej w so-

łectwie Nowy Zglechów – 10 000,00 zł
• Zagospodarowanie działki w sołectwie 

jakjak  sprawny urządsprawny urząd

Opieka wytchnieniowa

Miło nam poinformować, że dzięki za-
kwalifikowaniu wniosku złożonego 

w ramach resortowego Programu Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wy-
tchnieniowa” – edycja 2021, Gmina Sienni-
ca otrzymała środki z Funduszu Solidarno-
ściowego na realizację zadania w wysokości 
39 174,12 zł. Dzięki uzyskanym 
środkom 14 rodzin, w których 
sprawowana jest opieka nad 
dziećmi z  orzeczeniem o  nie-
pełnosprawności oraz osoba-
mi dorosłymi ze znacznym 
stopniem niepełnosprawno-
ści, otrzyma szczególny ro-
dzaj wsparcia – usługę opieki 
wytchnieniowej. Na terenie 
Gminy Siennica będzie ona 
realizowana zarówno w formie 
dziennej jak i całodobowej. Wdrożenie pro-
gramu było oczekiwane przez opiekunów 

osób niepełnosprawnych, tym bardziej 
cieszy fakt, że uda się go zapoczątkować 
w bieżącym roku. Realizatorem zadania bę-
dzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siennicy.

Inauguracyjny mecz piłki 
nożnej

W maju odbył się inauguracyjny mecz 
piłki nożnej na nowo wybudowa-

nym boisku wielofunkcyjnym przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy 

Czarnego w Żakowie. W wydarzeniu wzięli 
udział przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego 
w  Warszawie: Janina Orzełowska – Czło-
nek Zarządu Województwa Mazowieckiego 
oraz Mirosław Krusiewicz – Dyrektor De-
partamentu Edukacji Publicznej i  Sportu, 
Wykonawca – Janusz Gniado, właściciel 
firmy KORTBUD Janusz Gniado, Mariusz 

Kozera - Zastępca Wójta Gminy Siennica, 
który był również projektantem boiska oraz 
Stanisław Duszczyk - Wójt Gminy Siennica.

100 urodziny

W  dniu 17 maja 2021 roku Stanisław 
Zwierz mieszkaniec wsi Borówek z te-

renu Gminy Latowicz obchodził 100 urodzi-
ny. Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk 
oraz Wójt Gminy Latowicz Bogdan Świątek - 
Górski wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Latowicz Wiesławem Świątkiem oraz Kierow-
nikiem USC w Latowiczu Hanną Kopa a także 
Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w  Mińsku Mazowieckim Paweł 
Araszkiewicz złożyli wizytę jubilatowi, który 
obecnie mieszka na terenie Gminy Siennica.
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go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina 
Siennica otrzymała 1 500 000 zł na moder-
nizację stacji uzdatniania wody w Siennicy. 
Inwestycja ta pozwoli nie tylko na dosto-
sowanie technologii do rosnącego zapo-
trzebowania na wodę, ale wpłynie również 
na poprawę jakości oraz zapewni ciągłość 
dostaw wody (również w okresie letnim).

Wizyta Wicewojewody

W  dniu 26 kwietnia Gminę Siennica 
odwiedził I  Wicewojewoda Mazo-

wiecki Sylwester Dąbrowski. Wojewoda 
przekazał nam informację, że w  ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
2021 rok, Gmina Siennica otrzymała do-
finansowanie w  kwocie 599 504,18 zł na 
przebudowę drogi gminnej Krzywica – 
Strugi Krzywickie etap I. Jest to ogromne 
wsparcie dla naszej gminy, które umożliwi 
realizację tej inwestycji. W  imieniu wła-
snym oraz Mieszkańców Gminy dziękuję 
Panu Wojewodzie za pomoc i  wsparcie 
w pozyskaniu środków finansowych.

Dowóz na szczepienia

Przypominamy, że Urząd Gminy w Sien-
nicy zapewnia Mieszkańcom bezpłatny 

dowóz do punktu szczepień przeciwko SAR-
S-CoV-2, który zlokalizowany jest na terenie 
naszej gminy, bądź oddalony do 20 km od 
granicy naszej gminy.
Z  transportu mogą skorzystać osoby nie-
pełnosprawne, tj. posiadające aktualne 

orzeczenie o  niepełnosprawności w  stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub odpowied-
nio I grupę z w/w schorzeniami, bądź mające 
obiektywne i  niemożliwe do przezwycięże-
nia trudności w  samodzielnym dotarciu do 
punktu szczepień.
Transport do punktu szczepień przeciwko 
SARS-CoV-2 zapewniają Ochotnicza Straż 
Pożarna w  Siennicy oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w  Żakowie. Zainteresowane osoby 
mogą kontaktować się z  Gminnym Punk-
tem Informacyjnym ds. szczepień przeciw-
ko SARS-CoV-2 pod numerem telefonu 25 
757 20 20 wew. 33 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 15.00. Aby móc 
odpowiednio dostosować środki transportu 
i  zapewnić odpowiednią logistykę przewo-
zów prosimy o niezwłoczne zgłoszenie chęci 
skorzystania z usługi po otrzymaniu informa-
cji o wyznaczeniu daty i godziny szczepienia.

Zmiana organizacji ruchu

W związku z prośbą Dyrekcji Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Siennicy 

oraz Rady Rodziców, Urząd Gminy w Sien-
nicy informuje, że od dnia 15 czerwca 2021 
roku następuje zmiana w stałej organizacji 
ruchu na drodze gminnej w miejscowości 
Siennica ul. Szkolna, zgodnie z załączonym 
projektem stałej organizacji ruchu. Ozna-
cza to, że ul. Szkolna jest ulicą jednokierun-
kową i wjazd od ul. Kołbielskiej jest zakaza-
ny; do ul. Szkolnej dostaniemy się poprzez 
ul. Krótką lub Gnoińskich do ul. Polnej.
Prosimy o ostrożną jazdę.

Gminny punkt 
konsultacyjno - 

informacyjny programu 
„Czyste Powietrze”

Z  przyjemnością informujemy, że 
w  dniu 20 maja br. w  siedzibie 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w  Warszawie zostało zawarte 

porozumienie w  sprawie uruchomienia 
w  Urzędzie Gminy punktu konsultacyjno 
- informacyjnego, w  którym będzie 
możliwość uzyskania informacji, złożenia 
wniosku o  dofinasowanie oraz wniosku 

Majdan pod plac zabaw – 10 000,00 zł
• Wykonanie oświetlenia ulicznego 

w sołectwie Gągolina – 10 000,00 zł
• Modernizacja świetlicy wiejskiej w so-

łectwie Dzielnik – 10 000,00 zł
• Doposażenie placu zabaw w sołectwie 

Świętochy – 10 000,00 zł
• Wykonanie oświetlenia ulicznego 

w sołectwie Dłużew – 10 000,00 zł
• Modernizacja oświetlenia ulicznego 

w sołectwie Drożdżówka – 10 000,00 
zł

• Doposażenie placu zabaw w sołectwie 
Kąty – 9 000,00 zł

2. Pomoc finansową ze środków woje-
wództwa mazowieckiego w  ramach za-
dania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE 
OSP-2021” na remont budynku strażni-
cy jednostki OSP w  Pogorzeli w  kwocie 
25 000,00 zł.
3. Dotację w  wysokości 76 000,00 zł ze 
środków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowo-
ści Nowy Zglechów gmina Siennica – Etap 
II”.

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych

Pozyskaliśmy kolejne środki na rozwój 
gminy!

Premier RP ogłosił listę projektów dofi-
nansowanych w ramach naboru Rządowe-

jakjak  sprawny urządsprawny urząd
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jakjak  sprawny urządsprawny urząd
o  rozliczenie w  ramach programu „Czyste 
powietrze”.
Punkt będzie dostępny dla mieszkańców 
Gminy Siennica:
• w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00
• we wtorki, środy i czwartki 

w godz. 14.00 - 16.00
• w piątki w godz. 14.00 – 15.00. 
Zalecany jest wcześniejszy kontakt te-
lefoniczny w  celu umówienia spotkania 
z  gminnym konsultantem pod numerem 
telefonu 25 757 20 20 wew. 19 oraz adresem 
e-mail: czystepowietrze@ugsiennica.pl

Sportowa dycha  
z Gminą Siennica

Naszym celem była aktywizacja jak 
największej liczby mieszkańców 

gminy, aby porzucili choć na chwilę 
monitor komputera czy telewizora. 

Aktywność fizyczna odgrywa bardzo 
ważną rolę w naszym życiu, a wydzielające 
się endorfiny po każdym treningu 
wynagradzają wszystko.
W ramach wyzwania były zorganizowane 4 
konkursy:
1. Marsz (spacer lub marsz z  kijami 

nordic walking). Należało pokonać 
dystans 10 kilometrów, jednego dnia 
lub łącznie w  różnych odcinkach 
w  ciągu 10 dni. Wyzwanie trwało od 

9 do 18 kwietnia.
2. Bieg, w  którym również należało 

pokonać dystans 10 km w ciągu 10 dni 
(od 22 kwietnia do 1 maja)

3. Rower. Wyzwanie trwało 10 dni od 
7 maja do 16 maja. Dystans 10 km 
należało pokonać w jednym odcinku.

4. Trening kardio. Wyzwanie trwało 10 
dni, od 29 maja do 7 czerwca. Każdego 
dnia należało poświęcić minimum 10 
minut na trening.

Bardzo dziękujemy sponsorom za włączenie 
się do akcji i ufundowanie nagród:
Uniquechoice Tomasz Piętka, Silver Men 
Sylwester Żołądek i Fit&Joy Ewelina Kaska-
Łobodowska.

Absolutorium

Wójt Gminy Siennica Stanisław 
Duszczyk uzyskał wotum zaufania 

oraz absolutorium.
W  dniu 1 czerwca 2021 roku, radni 
Rady Gminy Siennica jednogłośnie 
udzielili Wójtowi wotum zaufania oraz 
absolutorium. Oznacza to, że publiczne 
pieniądze w  Gminie Siennica wydawane 
są w  sposób prawidłowy. Podczas 
posiedzenia Rady Gminy Wójt przedstawił 
sprawozdanie z  realizacji ubiegłorocznego 

budżetu, pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz raport o  stanie 
Gminy. Zastrzeżeń do realizacji budżetu nie 
miała też Komisja Rewizyjna Rady Gminy 
Siennica, która wnioskowała o  udzielenie 
Wójtowi absolutorium. Wniosek Komisji 
Rewizyjnej został przyjęty przez radnych 
jednogłośnie. Wójt Stanisław Duszczyk 
podziękował radnym, współpracownikom, 
sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom za 
okazane zaufanie oraz dobrą współpracę.

Kocyki

Narodziny dziecka to czas, kiedy 
świeżo upieczeni rodzice obsypywani 

są prezentami. Po raz pierwszy w  tym 
roku dzieci urodzone od 1 stycznia 2021 

roku i  zameldowane w  Gminie Siennica 
otrzymały od Wójta upominek w  postaci 
poduszki i  kocyka z  wyszytym logiem: 
„maluszek z  Gminy Siennica”. W  ten 
sposób Wójt symbolicznie przywitał 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 

Ponieważ trwająca epidemia uniemożliwiła 
zorganizowanie uroczystości i  zaproszenie 
rodziców wraz z dziećmi do Urzędu Gminy, 
kocyki dla maluchów zostały dostarczone 
do dzieci 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka. 
Wójt Gminy przesłał rodzicom 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.

Modernizacja stadionu 
gminnego w Siennicy

Gmina Siennica podpisała umowę 
darowizny z Fundacją ORLEN, której 

przedmiotem jest bezpłatne wsparcie 
działań mających na celu realizację 
projektu pn. „Modernizacja stadionu 
gminnego w  Siennicy”, który obejmuje: 
zaprojektowanie i  wykonanie oświetlenia 
oraz monitoringu stadionu; zakup i montaż 
kabin dla zawodników rezerwowych, 
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Przyznane wyróżnienie to powód do 
dumy nie tylko dla uczniów, ale również 
dla ich rodziców, opiekunów i  wycho-

wawców. Słowa uznania należą się na-
uczycielom, którzy skutecznie i  z  pasją 
rozwijają zainteresowania oraz zdolno-
ści uczniów. 

Do nagrodzonych uczniów trafiła łącz-
nie kwota 20 000 zł.

sędziów i opieki medycznej; zakup kosiarki 
samojezdnej i  wózka do linii. Projekt 
sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN 
w kwocie 200 000 zł.

Podziękowanie dla 
Delikatesów KULFON 

Wójt Gminy Siennica Stanisław 
Duszczyk i Kierownik GOPS 

w  Siennicy Monika Wilk serdecznie 
dziękują za szczodrość i bezinteresowność 
Właścicelom Delikatesów „Kulfon”- za 
wsparcie rzeczowe w postaci znacznej ilości 
żeli antybakteryjnych na rzecz Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Siennicy. 
Przekazana darowizna wpłynie na 
podniesienie komfortu pracy oraz poczucia 
bezpieczeństwa zarówno pracowników jak 
i osób korzystających ze wsparcia ośrodka. 

Stypendia dla zdolnych

W  dniu 25 czerwca 2021 r. 71 naj-
zdolniejszych uczniów szkół 

podstawowych i  ponadpodstawowych 
z  terenu Gminy Siennica otrzymało 
stypendium Wójta Gminy Siennica za 
wysokie wyniki i  osiągnięcia w  nauce 
w roku szkolnym 2020/2021. Wszystkim 
Stypendystom serdecznie gratulujemy 
osiągniętych wyników i  życzymy wielu 
dalszych osiągnięć!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siennica 
oraz przybyli Goście!

Podczas wysokiej temperatury 
powietrza utrzymującej się przez kilka 
dni, znacząco wzrasta zużycie wody 
pobieranej z sieci publicznej (około 200 
– 300% normalnego zużycia), w związku 
z tym zwracam się do Państwa z apelem 
o  wykorzystywanie wody przede 
wszystkim do celów spożywczych 
i socjalnych oraz zaprzestanie używania 
wody uzdatnionej do podlewania trawy, 
podlewania ogródków, podlewania 
upraw, mycia samochodów czy innych 
maszyn, spłukiwania chodników 
i  wjazdów do garaży oraz placów. 
Do takich celów bardzo proszę 
wykorzystywać wodę deszczową, bądź 
z własnej studni.

Wysoka temperatura powoduje chęć 
ochłodzenia się i  zapewnienia atrakcji 

w  przydomowych basenach, których 
objętość osiąga nawet do kilkunastu 
m3 (średnio taką ilość wody zużywa 
czteroosobowa rodzina przez miesiąc), 
gdy jednak już napełnimy basen, to 
dbajmy o wodę w tym basenie tak, aby jej 
przydatność była jak najdłuższa i  by nie 
było potrzeby wymieniania jej co kilka 
dni.

Niestety Polska zajmuje jedno z ostatnich 
miejsc w Europie pod względem zasobów 
wody nadającej się do celów spożywczych. 
Wody nadającej się do picia nie da się 
tak po prostu wyprodukować, dlatego 
zastanówmy się nad jej racjonalnym 
wykorzystaniem.

Nieoszczędne korzystanie z  wody 
może spowodować obniżenie ciśnienia 
wody w  sieci i  doprowadzić do przerw 
w  dostawie wody w  celu odbudowy 
odpowiedniego ciśnienia.

Mając na uwadze rokrocznie powtarzający 
się problem z  dostępem do wody, Urząd 
Gminy w  Siennicy podjął działania, aby 
go rozwiązać. Z  Funduszu Inwestycji 
Lokalnych pozyskaliśmy dofinansowanie 
na modernizację Stacji Uzdatniania Wody 
w  Siennicy w  wysokości 1,5 miliona 
złotych, umowa z  projektantem została 
podpisana, złożony został również 
wniosek do Polskiego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, o wydanie nowej 
decyzji zwiększającej limit pobierania 
wody ze źródeł.

Ponadto informuję, że w  2020 roku 
z  budżetu Gminy Siennica została 
wybudowana studia głębinowa na 
stadionie przy szkole podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w  Siennicy. 
Budowa studni ma na celu odpowiednie 
nawodnienie murawy po renowacji. 
Oznacza to, że stadion gminny nie jest 
nawadniany wodą z wodociągu gminnego.

Apel o oszczędzanie wody

jakjak  sprawny urządsprawny urząd
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Siennica, dnia 25 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Siennica

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Żaków, gmina Siennica

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) oraz w związku z uchwałą Nr XVII.0007.145.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica, uchwałą Nr XX.0007.168.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica, zmienioną uchwałą Nr XXXI.0007.266.2021 Rady 
Gminy w Siennicy z dnia 25 marca 2021 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmian 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonego w miejscowości Żaków, gmina Sien-
nica w dniach od 5 lipca 2021 r. do 26 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy w godzinach pracy urzędu. 
Wyżej wymienione projekty planów będą dostępne do wglądu na stronie ugsiennica.bip.org.pl 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów, zgodnie z art. 18 ust. 2 tej ustawy należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy Siennica, 
ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica lub w postaci elektronicznej, szczególnie za pomocą poczty elektronicznej na adres 
e-mail: gmina@ugsiennica.pl lub przez platformę ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia r.

Dyskusja publiczna (z zachowaniem rygorów sanitarnych) nad przyjętymi w ww. projektach planów rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 21 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica o godz. 10:00.

W celu zminimalizowania liczby osób przebywających w zamkniętym pomieszczeniu, aby maksymalnie ograniczyć roz-
przestrzenianie się koronawirusa, osoby chcące wziąć udział w dyskusji będą wpuszczane do sali konferencyjnej poje-
dynczo. 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784 i 922), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie 
oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w  Mińsku Mazowieckim, odstąpiono od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów położonych w miejscowości Żaków, gmina Siennica. W siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy 
zainteresowani mogą zapoznać się następującymi dokumentami: uzgodnienia z właściwymi organami odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów ww. zmian planów miejscowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Siennica.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez 
rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy w Siennicy. Dane 
osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporządzania projektu planu.

Wójt Gminy Siennica
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Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis 
jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to 

nielegalna inwigilacja i państwo chce znać 
twój majątek albo wykorzystać zebrane 
dane do celów podatkowych? Jeśli masz 
opory, żeby wziąć udział w  Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i  Mieszkań 
2021 (NSP 2021), przeczytaj, dlaczego war-
to to zrobić. Dowiedz się, co zyskasz uczest-
nicząc w  spisie, a  co stracisz odmawiając 
udziału.

1. Nie kieruj się komentarzami czy fil-
mikami z Internetu! 

Czerp wiedzę o  spisie ze sprawdzonych 
źródeł. Nie zawsze prawdą są opinie osób, 
które zabiegają o popularność w Internecie. 
Czasami możesz natknąć się na informa-
cje krytykujące organizację tego przedsię-
wzięcia. Wolność prasy gwarantuje dostęp 
do różnych zdań i  opinii. Nigdzie jednak 
w  oficjalnych mediach (również prywat-
nych) nie znajdziesz informacji nawołują-
cych do bojkotu udziału w spisie. Jeśli ktoś 
tak czyni, pomyśl w jakim i czyim interesie 
to robi? Opieraj swoją wiedzę wyłącznie 
na potwierdzonych materiałach. Można to 
zrobić na stronie https://spis.gov.pl w  ak-
tualnościach i  dziale poświęconym naj-
częściej zadawanym pytaniom. Informacji 
szukaj też na stronach internetowych gmin 
i w mediach. 

2. Nie neguj zasadności spisu. 

Od stu lat przeprowadza się go w  Pol-
sce co dekadę. Spisy organizowane są nie 
tylko w  Polsce i  Unii Europejskiej, ale na 
całym świecie. To, że spisy powszechne 
są potrzebne, wiedzieli już w  starożytno-
ści. W  naszym kraju spisy są realizowane 
od wieków, pierwszy został zatwierdzo-
ny w  trakcie obrad Sejmu Czteroletniego 
w XVIII w. Od 1921 r. realizowany jest ze 
stałą częstotliwością. Na przestrzeni dzie-
sięcioleci bez względu na sytuację politycz-
ną i  panujące warunki spisy dostarczały 
informacji o  ilości mieszkańców kraju 
i  każdej miejscowości, ich charakterysty-
ce demograficznej i  warunkach mieszka-
niowych. Po odzyskaniu niepodległości 
i w okresie rozkwitu dwudziestolecia mię-

dzywojennego służyły zaplanowaniu dzia-
łań umożliwiających odbudowę kraju, po II 
wojnie światowej pozwalały na ocenę skali 
strat wojennych, utraty ludności w wyniku 
działań okupacyjnych oraz zmiany granic 
i związanych z tym masowych przesiedleń. 
W  kolejnych dziesięcioleciach pokazywa-
ły przemiany demograficzne w  strukturze 
wiekowej mieszkańców, liczebności rodzin, 
wykształceniu, czy źródłach utrzymania 
i  inwalidztwie włączonych do formularza 
spisowego w 1978 r. To spisy były źródłem 
informacji kreślącym portret naszego spo-
łeczeństwa przed przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej i po kolejnych latach ko-
rzystania z funduszy europejskich. Zawsze 
liczyła się każda odpowiedź. W  obecnie 
trwającym spisie również liczą się wszy-
scy, bez względu na wiek, wykształcenie, 
wyznanie czy pochodzenie.Osoby, które 
negują potrzebę przeprowadzania spisu po-
wszechnego, powinny sobie zadać pytanie, 
co by było, gdyby go nie organizowano? 
Jak mogłoby funkcjonować nasze państwo 
bez wiedzy o  tym, ile osób w  nim miesz-
ka, jak wyglądają nasze rodziny czy w  ja-
kich warunkach mieszkamy? Rządzący na 
poziomie kraju czy gminy, bez względu na 
to jaką partię reprezentują, korzystają z in-
formacji uzyskanych w spisie przez kolejne 
10 lat. Na ich podstawie będą dzielić środki 
finansowe i  podejmować rzetelne decyzje 
dotyczące dostosowania usług publicznych 
do potrzeb lokalnych społeczności (m.in. 
w zakresie infrastruktury i opieki zdrowot-
nej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, dzia-
łalności placówek bibliotecznych, transpor-
tu), uruchamiania programów wsparcia dla 
bezrobotnych, osób starszych czy wyklu-
czonych cyfrowo. Brak danych zebranych 
w spisie będzie miał zatem wpływ na przy-
szłość Twoją i Twoich najbliższych.

3. Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie - 
jest on legalny i obowiązkowy 

Nie jest prawdą, że nikt nie ma prawa pytać 
o sprawy zawarte w formularzu spisowym. 
Otóż spis jest legalny. Statystyka publiczna 
ma do tego pełne prawo na podstawie Usta-
wy o  Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i  Mieszkań 2021. Dodatkowo, 
informacje zbierane w  spisach powszech-

nych są wyłączone z obowiązywania prze-
pisów RODO. Prawdą jest, że spis obejmu-
je zagadnienia, które są objęte szczególną 
ochroną: stan zdrowia czy wyznanie religij-
ne. Na te pytania nie musisz odpowiadać. 
Udzielenie odpowiedzi na pozostałe jest 
jednak naszym obowiązkiem. Takim sa-
mym, jak płacenie podatków.  

4. Nie bój się o swoje dane, są bezpiecz-
ne.

Nie jest prawdą, że informacje o Tobie zo-
staną przekazane jakiejkolwiek instytucji 
czy osobie. To, co jest udostępniane, to 
wartości uogólnione w  postaci wyliczo-
nych wskaźników, sum, średnich. Poza tym 
wszystkie osoby realizujące prace spisowe 
obowiązuje tajemnica statystyczna, za zła-
manie której grozi kara pozbawienia wol-
ności do lat 3. Tajemnica statystyczna jesz-
cze nigdy w  historii nie została złamana. 
Warto też wiedzieć, że nie każdy pracownik 
statystyki ma dostęp do danych jednostko-
wych. 

5. Nie podawaj informacji o swoim ma-
jątku – nikt o niego nie zapyta 

Nie jest prawdą, że w  spisie są pytania 
o majątek, zarobki, konto bankowe, posia-
danie działek, samochodów czy kosztow-
ności. Można to sprawdzić na stronie spis.
gov.pl w wykazie pytań. Statystyka publicz-
na nie interesuje się też legalnością pobytu 
obcokrajowców. Spis nie będzie wykorzy-
stany do nałożenia nowych podatków czy 
tworzenia tajnych wykazów. Jeśli podczas 
wywiadu padną takie lub podobne pytania 
to znaczy, że rachmistrz przekroczył swoje 
uprawnienia lub rozmowa jest prowadzona 
z nieuprawnioną osobą. 

6. Nie zakładaj z góry, że nie podołasz 
zadaniu - udział w  spisie zajmuje 
kwadrans 

Nie jest prawdą, że udział w  spisie jest 
trudny. Spokojne wypełnienie formularza 
zajmuje 15 minut. Możesz to zrobić przez 
komputer lub telefon. Pomoże ci w  tym 
rachmistrz lub - jak wolisz - urzędnik 
w  gminie. Możesz to też zrobić samemu. 

Myśl samodzielnie i nie bój się spisu!  
To nie boli
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Wybierz metodę udziału najlepszą dla sie-
bie, na przykład poprzez:

• Internet i  formularz na stronie spis.
gov.pl

• Infolinię 22 729 99 99 i  rozmowę 
z urzędnikiem Urzędu Statystycznego

• Punkt spisowy i spisanie się z pomocą 
urzędnika gminnego

• Rozmowę telefoniczną z  rachmi-
strzem spisowym. Rachmistrz dzwoni 
z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

• Pamiętaj, że udzielonych i  zatwier-
dzonych odpowiedzi nie można już 
poprawiać. Dlatego poświęć chwilę na 
przeczytanie pytań i zastanów się spo-
kojnie, zanim zaznaczysz poprawną 
odpowiedź. 

7. Nie korzystasz z Internetu - odbierz 
telefon i zaufaj rachmistrzowi 

Nie jest prawdą, że rachmistrz to oszust. 
Mogą zdarzyć się przypadki podszywania 
się pod rachmistrza, tak samo jak oszuści 
podszywają się pod wnuczka, policjanta 
czy wojskowego. Trzeba być ostrożnym 
na każdym kroku. Jeśli masz obawy co do 
rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego 
tożsamość.

Rachmistrz zadzwoni z  numerów 22 828 
88 88 lub 22 279 99 99. Ze względu na ska-
lę przedsięwzięcia niektóre telefony mogą 
wskazywać te numery jako zagrożenie lub 

spam. To dlatego, że występuje ciąg tych sa-
mych cyfr. Takie numery zostały ustalone, 
żeby łatwo było je zapamiętać. Jeśli zadzwo-
ni jeden z dwóch wspomnianych numerów, 
odbierz połączenie bez zbędnych obaw. 

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle ła-
twiejszy, że to rachmistrz prowadzi nas po 
całym formularzu spisowym. Jeśli mamy 
jakieś wątpliwości co do treści pytań, mo-
żemy od razu poprosić rachmistrza o wy-
jaśnienie. 

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przy-
datna w przypadku osób, które nie czują się 
zbyt pewnie używając telefonu i  Internetu 
albo w ogóle nie miały styczności z cyfro-
wym światem. Formularz spisowy jest bo-
wiem dostępny wyłącznie przez Internet 
– jeśli nie umiemy się spisać samodzielnie, 
należy skorzystać z pomocy rachmistrza. 

8. Nie trać czasu, skorzystaj z fachowej 
pomocy 

Ze wsparcia rachmistrza powinny też sko-
rzystać osoby nie dysponujące nadmiarem 
wolnego czasu. Z  dotychczasowych do-
świadczeń wynika, że pośpiech i  niedo-
kładne czytanie treści pytań na formularzu 
spisowym są najczęstszą przyczyną pomy-
łek popełnianych przez mieszkańców przy 
jego wypełnianiu. W  praktyce skutkuje to 
dodatkowymi telefonami na infolinię spi-
sową i próbą poprawy błędnych zapisów za 
pośrednictwem konsultanta. 

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas 
bezpiecznie przez pytania spisowe, prze-

czyta je dokładnie wraz z odpowiedziami, 
wyjaśni wątpliwości, zaznaczy za nas od-
powiedzi. Co więcej, odbierając telefon od 
rachmistrza i spisując się z jego pomocą nie 
ponosimy kosztu rozmowy. Możemy zatem 
bez pośpiechu wypełnić formularz i  pytać 
rachmistrza o wszystko, z czym mamy pro-
blem. 

9. Nie odkładaj spisu na później, 
oszczędź sobie stresu

Nie jest prawdą, że zyskasz, jeśli będziesz 
odwlekać spis w nieskończoność. Może się 
bowiem okazać, że osób, które zostawiły 
sobie spis na ostatnią chwilę, jest na tyle 
dużo, że ograniczona będzie dostępność 
rachmistrzów i  konsultantów telefonicz-
nych. Będzie wprawdzie funkcjonować 
samospis internetowy, ale w  tej opcji nie 
możemy liczyć na wsparcie rachmistrza 
i  wszystkie wątpliwości będziemy musieli 
wyjaśnić sami. Odkładanie spraw prostych 
na ostatnią chwilę, jak pokazuje praktyka, 
często prowadzi do niepotrzebnych emocji 
i stresujących sytuacji.

10. Nie odmawiaj udziału w spisie – od-
mowa jest zagrożona karą grzywny

Ustawa o  statystyce publicznej w  artykule 
57 jasno określa, że kto wbrew obowiązko-
wi odmawia udzielenia informacji w spisie 
powszechnym lub innym badaniu staty-
stycznym podlega grzywnie. Jej wysokość 
każdorazowo określa sąd w  odrębnym 
postępowaniu administracyjnym. Maksy-
malna kara grzywny może wynieść nawet 
5 000 zł.
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie

Powrót do szkoły 
z nauki zdalnej
Dnia 17 maja uczniowie klas 4-8 po-

wrócili do szkoły. Poniedziałko-
wy poranek był pełen radości, śmiechu 
jak również smutku, trzeba było wstać 
w końcu wcześniej. W realu spotkaliśmy 
się po 6 miesiącach nauki w trybie zdal-
nym. Nasze szkolne korytarze na nowo 
zapełniły się śmiechem, rozmowami 
i biegającymi uczniami.

Projekt 
„Integracja drogą 
do sukcesu dzieci 
niepełnosprawnych” 
W naszej szkole zrealizowano cykl zajęć 
specjalistycznych dla dzieci w  ramach 

projektu „Integracja drogą do sukcesu 
dzieci niepełnosprawnych”. Projekt był 
realizowany dzięki funduszom pozyska-
nych z  Fundacji PZU. Terapia obejmo-
wała oprócz zajęć logopedycznych, sur-
dopedagogicznych, rehabilitacji terapii 

ręki oraz terapii integracji sensorycznej 
również dogoterapię, alpakoterapię oraz 
hipoterapię.

Głównym celem naszych działań było 
wszechstronne wspomaganie rozwoju 
dzieci poprzez usprawnianie najbardziej 
zaburzonych sfer rozwoju dla poprawy 
jakości ich życia.

Dzień Dziecka 2021
1 czerwca odbyły się uroczyste obchody 
Dnia Dziecka. Dzień ten obfitował w sze-
reg atrakcji. Przede wszystkim różnił się 
on od zwykłych dni spędzonych w szko-
le. Uczniowie z  uśmiechem na twarzy 

podziwiali występy teatralne swoich na-
uczycieli. W  „Rzepce na wesoło” rozba-
wili publiczność naszej szkoły. Wesołe-
go akcentu jednak nie było końca, gdyż 
uczniowie kl. IV zrewanżowali się tym 
samym przedstawiając teatrzyk „Kopciu-
szek na wesoło”. Samorząd Uczniowski 
zorganizował poczęstunek, który smako-
wał uczniom wyśmienicie. Dzień w szko-
le upłynął wszystkim w miłej atmosferze.

Interaktywny 
Projekt Edukacyjny 
„Edumagica online”
Dnia 2 czerwca dzieci z Oddziału przed-
szkolnego wzięły udział w  Interaktyw-
nym Projekcie Edukacyjnym „Edumagica 
online” zorganizowanym przez Centrum 
Edukacji Filmowej z  Wołomina. Tema-
tem przednim była „Rybka MiniMini 
i podwodny Skarb!”.

Dzieci zauroczone widokiem Rybki Mini-
Mini z uśmiechem i bezbłędnie odpowia-
dały na wszystkie pytania i zagadki naszej 
bohaterki. Wspólnie im się udało znaleźć 
podwodny skarb oraz wykonać zada-
nie jakim było pokolorowanie rysunku. 
W nagrodę dostały słodkie upominki. Na 
pożegnanie dzieci porozmawiały z Rybką 
przez kamerkę internetową, opowiedzia-
ły jej o sobie i swoim przedszkolu.

Wielkim zaskoczeniem było spotkanie 
online z  jednym z bohaterów Psiego Pa-
trolu. Wywołało ono wielką radość i pod-
ekscytowanie. Dzieci wspólnie z  Mar-
shallem zachwycały się pokazem baniek 
mydlanych. Podziękowały za wspólną 
zabawę i  z  niecierpliwością czekają na 
następne spotkania.

Renata Wójcik-Zielińska
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

Dzień Patrona
11 maja wszyscy w naszej szkole święto-

wali Dzień Patrona. Dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych, pod czujnym okiem 
swoich pań, wykonały kwiaty dla Henryka 
Sienkiewicza. Dekoracje ozdobiły kącik po-
święcony wielkiemu pisarzowi. Uczniowie 
klas I-III zajęli się projektowaniem stroju 
dla Stasia, Nel, Kalego, Janka Muzykanta, 
Michała Wołodyjowskiego, Baśki, Zagłoby 
oraz Wróżek. Pomysłowe prace można było 

podziwiać na szkolnym korytarzu. Starsi 
koledzy z klas IV-VIII tego dnia pozostali 
w  domach, z  uwagi na naukę zdalną. Oni 
również pamiętali o patronie naszej szkoły. 
Podczas zajęć obejrzeli dwie bardzo cieka-
wie prezentacje dotyczące życia i twórczo-
ści Henryka Sienkiewicza, przygotowane 
przez uczniów klasy VIIa. Uczniowie mieli 
okazję wcielić się w  role znanych sienkie-
wiczowskich postaci. Prezentowali stroje 
i opowiadali o przygodach bohaterów, za-
chęcając swoich kolegów do przeczytania 
lektury.

Uśmiech dziecka
Razem z  piękną, słoneczną pogodą przy-
szedł do nas Dzień Dziecka. Nasze dzieci, 
te małe i te trochę większe, obchodziły ten 
dzień na sportowo. Wszyscy z ogromnym 

zaangażowaniem brali udział w konkuren-
cjach sportowych przygotowanych przez 
nauczycieli. Na każdego czekały też małe 
słodkości. Wszystkim dzieciom jeszcze raz 
życzymy uśmiechu na co dzień i spełnienia 
marzeń.

Utalentowani
Wielkim sukcesem okazał się konkurs 
„Marzec miesiącem talentów”. W  konkur-
sie wzięło udział ponad 50 uczniów. Każ-
dy z  nich zaprezentował to, co potrafi ro-
bić najlepiej. Pojawiły się talenty wokalne, 
plastyczne, kulinarne, sportowe, fryzjerskie 
i wiele, wiele innych. Największą liczbę ta-
lentów ujawniła klasa 7b, która w nagrodę 
świętowała przy ognisku. Nie pozostaje 
nam nic innego jak pogratulować wszyst-
kim tak wspaniałych zdolności.

„Zbieraj z klasą”
Zakończył się pierwszy etap projektu 
„Zbieraj z klasą”. 22 maja odbyła się ostat-
nia w  tym roku szkolnym zbiórka elek-
trośmieci. W  projekcie wzięło udział 126 
osób. Zebraliśmy razem 19435 kg zużytego 
sprzętu elektrycznego i  elektronicznego 
oraz 510 kg zużytych baterii. W przyszłym 
roku szkolnym będziemy kontynuować ak-
cję koordynowaną przez Annę Hanulak. 
Nie jest to jednak jedyna akcja ekologiczna, 
w której bierze udział nasza szkoła. W tym 
roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiej ak-
cji „Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj 
zwierzaki”. W szkole pojawiły się pojemni-
ki, do których można wrzucić zużyte tusze 
z drukarek atramentowych. Zebrane w ten 
sposób odpady przekażemy do recyklingu 

i  zakupimy karmę dla bezdomnych zwie-
rząt. 

Ciekawe zajęcia 
W  naszej szkole odbywa się wiele bardzo 
ciekawych zajęć dodatkowych. Rękodzieło 
to temat przewodni warsztatów prowadzo-
nych przez Grażynę Garwołę. Uczniowie 
spotykają się co tydzień, aby w  miłej at-
mosferze tworzyć nowe dzieła. Dzieci wy-
korzystują różnorodne materiały i techniki. 
W ostatnim czasie powstały piękne obrazy 
wykonane techniką pouring, czyli malowa-
nie przez rozlewanie farb. Mogliśmy rów-
nież podziwiać piękne wzory wykonane 

metodą string art, z wykorzystaniem drew-
nianych desek, gwoździ oraz różnokoloro-
wych nici. Dzieci własnoręcznie stworzyły 
także m.in. pompony, które zostały wyko-
rzystane do breloczków, zaplatały makra-
mę, przenosiły grafikę na drewno i  ozda-
biały pisanki.

Nasze sukcesy
Z wielką radością informujemy, że ucznio-
wie naszej szkoły odnoszą sukcesy w kon-
kursach wojewódzkich, ogólnopolskich, 
a nawet międzynarodowych: 
Bartosz Mazek został Finalistą Kuratoryj-
nego Wojewódzkiego Konkursu Geogra-
ficznego. W  etapie wojewódzkim uzyskał 
83%. Do konkursu przygotowywała go Ma-
rzanna Zgódka. 
Antoni Rembas zajął II miejsce w  Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym ,,Bez-
piecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS 
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wypadkom zapobiegamy”.
Mateusz Wielądek, Dawid Szczepański 
i  Jagoda Michalik otrzymali wyróżnienia 
w Międzynarodowym Konkursie Matema-
tycznym „KANGUR MATEMATYCZNY”.

Gratulujemy naszym uczniom!

Magda Zielińska

Zespół Szkół
im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy

Siennica 
w Portugalii

Nasi uczniowie w  maju br. po raz ko-
lejny wzięli udział w  mobilności 

w  ramach projektu EUROPEJSKIE KWA-
LIFIKACJE, finansowanego ze środków 
Programu Erasmus+ 
sektor kształcenie 
i szkolenia zawodowe. 
Tegoroczne staże za-
wodowe odbywały się 
w  Portugalii, stażyści 
zakwaterowani byli 
w  magicznym miej-
scu pod nazwą Quin-
ta Das Tulipas; z dala 
od miasta - co miało 
swoje minusy, ale kra-
jobrazy i  uroki tego 
miejsca wynagradzały 
wszystko. Młodzież 
pracowała w  kilku 
gwiazdkowych ho-
telach i  biurach po-
dróży, w  Bradze oraz 
Barcelos. Przez trzy 
tygodnie wykony-
wali prace dotyczące 
ich zawodu tj. house 
keeping, wypełnia-
nie dokumentów 
biurowych, a  nawet 
zastosowanie syste-

mu rezerwacji check-in i  check-out. Jak 
wszyscy wiemy, nie samą pracą człowiek 
żyje! Kierując się tą zasadą nasi uczniowie, 
w weekendy, mieli okazję zwiedzić trochę 
Portugalii. Pomogli im w tym opiekunowie 
EduPlus, którzy koordynowali cały wyjazd. 
Zwiedzili Bragę, Barcelos, Guimãraes oraz 
Porto.  
Udział w  projekcie Erasmus+ umożliwił 
uczestnikom zdobycie nowych kwalifika-

cji zawodowych i  językowych oraz pod-
wyższył ich kompetencje osobiste. Projekt 
dał wiele możliwości rozwoju i kształcenia 
się naszych uczniów i na pewno ułatwi im 
odniesienie sukcesu na rynku pracy po za-
kończeniu nauki szkolnej.

ZS w Siennicy

jak jak solidnasolidna  EdukacjaEdukacja
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Nowe boisko 
i pracownie

W maju odbył się INAUGURACYJNY 
MECZ PIŁKI NOŻNEJ na nowo 

wybudowanym boisku wielofunkcyjnym 
w PSP im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.

Boisko powstało dzięki środkom budżetu 
Województwa Mazowieckiego w  ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2020” oraz dofinansowaniu ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych i wkładzie własnym. Całkowity koszt 
inwestycji to: 280.789,30, zł. Nasze wyma-
rzone i długo oczekiwane - bo aż 22 lata - 
boisko wielofunkcyjne o  wymiarach 40m 
x 24m ma nawierzchnię z trawy syntetycz-
nej wypełnionej piaskiem kwarcytowym. 
Mamy do dyspozycji boisko do piłki ręcz-
nej, boisko do siatkówki, 2 boiska do ko-
szykówki, ale to i tak piłka nożna na pewno 
zdominuje zajęcia wych. fiz. Z  wielką ra-
dością witaliśmy naszych Gości z  Urzędu 
Marszałkowskiego. Byli z  nami: Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego Ja-
nina Ewa Orzełowska, Dyrektor Departa-
mentu Edukacji Publicznej i Sportu w UM 
Mirosław Krusiewicz, a także autor projek-
tu boiska Mariusz Kozera; wykonawca pro-
jektu boiska Janusz Gniado, firma Kortbud 
oraz ten, który od samego początku wierzył 
w ten plan, w to marzenie i zgodnie z obiet-
nicą pomógł je zrealizować - Wójt Gminy 
Siennica Stanisław Duszczyk. Zanim na 
płytę boiska wkroczyli nasi piłkarze, dzie-
ci z  sekcji tanecznej i  gimnastycznej UKS 
„Berek” Żaków zaprezentowały 2 układy 
dla naszych Gości. Pierwszą piłkę osobi-
ście kopnęła Pani Marszałek, a poziom me-
czu inauguracyjnego napawa nas wielkim 
optymizmem. Dzień też był wspaniałą oka-

zją do zaprezentowania naszym Gościom 
z Urzędu Marszałkowskiego nowego sprzę-
tu pozyskanego w ramach „Mazowieckiego 
programu przygotowania szkół, nauczycie-
li i uczniów do nauczania zdalnego”.

Nowa pracownia komputerowa dla 16 
uczniów wraz z  oprogramowaniem, kom-
putery oraz drukarki w  poszczególnych 

salach lekcyjnych, a także wyposażenie do 
sali językowej (mobilny monitor dotyko-
wy i  tablety dla uczniów) to koszt ponad 
100.000,00 zł. Uczniowie, którzy właśnie 
wrócili z nauczania zdalnego nie kryją ra-
dości, a  my nauczyciele - satysfakcji z  tak 
wspaniałych warunków do nauki i pracy.

Dzień Dziecka 
W ramach Dnia Dziecka odbył się w naszej 
szkole DZIEŃ SPORTU. Na boiskach rzą-
dziła piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, 
Dwa Ognie, no i ringo. Odbyły się również 

Zawody Gimnastyczne z  gimnastyki pod-
stawowej dla kl. I-III. Klasy V-VI wzięły 
udział w  grze terenowej i  miały nie lada 
tajemnicę do odkrycia. Ktoś ukradł zna-
ny obraz z  muzeum! Uczniowie, będący 
miłośnikami sztuki, wzięli sprawy w  swo-
je ręce, musieli znaleźć sprawcę. Zabawa 
była przednia! Ponadto, odbyło się kilka 

wycieczek, ognisko, a  wisienką na torcie 
było przedstawienie o  Królewnie Śmiesz-
ce i  Krasnoludkach, w  którym dla swoich 
uczniów zagrali sami nauczyciele. Najwięk-
szy CHALLENGE dla dzieciaków w  dniu 
ich święta, stanowiło jednak rozpoznanie, 
którzy nauczyciele kryją się na swoich zdję-
ciach z dzieciństwa.

Warsztaty 
z psychologiem 
Zerówczaki w asyście psycholog Małgorza-
ta Wyszogrodzkiej i misia Uważnisia przez 
kilka miesięcy z wielkim zaangażowaniem 
brały udział w cyklu zajęć „W krainie uważ-
ności”. Zajęcia miały na celu wzmacnianie 
koncentracji, naukę wyciszenia, wspieranie 
regulacji emocji, lepsze rozumienie siebie 
i  innych. Spotkaniom towarzyszyło mnó-
stwo radości. Dzieci przygotowały również 
kostki emocji, które pomogły im uczyć się 
rozpoznawać i nazywać emocje. 

Z  kolei warsztaty, które poprowadził psy-
cholog dla dzieci z  klas I-III odbyły się 
pod hasłem „O diamencie, który każdy ma 
w sercu” - czyli o poczuciu własnej warto-
ści. Zwieńczeniem rocznych warsztatów 

była wyjątkowa misja. Przed uczniami stały 
cztery wyzwania otrzymane od Strażni-
ka strachu, Radości, Smutku i  Złości. Był 
taniec przeganiający złe chmury, radosne 
piosenki, komiksy i  scenki teatralne. Przy 
tej okazji dzieci szukały sposobów na złość, 
zastanawiały się jak pocieszyć kogoś, kto 
jest smutny i  co robić, kiedy dopada nas 
strach, a  także przypominały sobie o  tym, 
co nas cieszy. Misja zakończona sukcesem!

Anna Duszczyk
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Gminne Przedszkole w Siennicy
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień 
dla wszystkich dzieci, taki też był i dla 

naszych przedszkolaków. W naszym przed-
szkolu 31 maja cały dzień trwała zabawa 

z tej okazji. Dzień obfitował w liczne atrak-
cje: tańce przy muzyce, malowanie twa-
rzy, zabawy na dmuchańcach, puszczanie 
ogromnych baniek mydlanych, słodka wata 
cukrowa, grill. Gośćmi specjalnymi z  tej 
okazji byli kaczor Donald i  Daisy. Z  twa-
rzy dzieci nie schodził uśmiech, a przecież 

o to właśnie chodzi w Dzień Dziecka. Nie 
zabrakło również życzeń, tortu oraz pre-
zentów dla wszystkich dzieci z  okazji ich 
święta.

Karolina Wrzosek
Marzena Zgódka

Maria Kurcz
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Około 1890 r. została utworzona, m.in. 
przez St. Dłużewskiego „Mleczarnia 

Nadświdrzańska” i  sieć ówczesnych barów 
mlecznych oraz sklepów w  Warszawie, dla 
których produkty powstawały także tutaj. 
W  sierpniu 1934 r. we wnętrzach lasomiń-
skiego dworu, w  okolicznych plenerach 
i w Dłużewie, zrealizowano, warty polecenia, 
film „Śluby ułańskie” w reżyserii Mie-
czysława Krawicza. Główne role 
zagrały w  nim gwiazdy ówcze-
snego kina, m.in. Maria Modze-
lewska, Tola Mankiewiczówna, 
Franciszek Brodniewicz, Witold 
Conti oraz Władysław Walter. 
Udział wzięli również ułani 7. Puł-
ku Ułanów Lubelskich, stacjonujące-
go w Mińsku Mazowieckim. Na poszczegól-
nych kadrach można zaobserwować wygląd 
dworu, jego wnętrza, zabudowania folwarku, 

drewniany most, ówczesne „drogowskazy” 
i okoliczne stawy. 12 kwietnia 1935 r. w War-
szawie zmarł St. Dłużewski, a  majątek (fol-
warki Dłużew i Lasomin) został podzielony 
w równych częściach między jego dwie córki: 

Zofię Kańską i Wandę Rzewuską. Drogą do-
konanego w 1937 r. działu w naturze, nową 

i  ostatnią właścicielką Laso-
mina została Wanda 

Maria z  Dłużew-
skich Rzewuska. 
Dwór w  Lasomi-
nie pojawia się kil-
ka razy w pamiętni-

kach i  wspomnieniach 
z  czasu II wojny światowej. 

Zofia Dłużewska–Kańska w „Diariuszu z lat 
1939-1940” podaje: „(5 września, wtorek) 
– W  Lasominie Wanda miała uciekinierów 
z  Warszawy”. Zofia Nałkowska w  „Pamięt-
niku czasu wojny” pisze zaś 4 października 
1939 r.: „Minęliśmy Lasomin, Wielgolas, 
jakieś ładne miejsce jesienne – w  ostrym 
chłodzie i  wietrze pogodnego dnia”. An-
drzej Rzeczkowski „Rawicz” w opracowaniu 
„Jeleniowcy”. Wspomnienia żołnierzy Pułku 
AK „Jeleń” opisują przygotowania do Akcji 
„Burza” w  lipcu 1944 r. na terenie majątku: 
„Po półtorej godzinie, (…) dotarliśmy do 
dworu w  miejscowości Lasomin. Dwór był 
własnością państwa Rzewuskich. (…). Był 25 
lipca 1944 r. Konie czyszczono jak na defila-
dę, smarowano osie wozów, czyniono ostat-
nie przeglądy sprzętu i  wyposażenia. (…) 
Ciemno już było, gdy wyruszaliśmy w szyku 
z Lasomina żegnani łzami i krzyżem”. Nastę-

pujący obraz z przełomu lipca i sierpnia 1944 
r. przedstawia natomiast Stanisław Gnoiński: 
„Dwór w Lasominie przypadł do gustu do-
wództwu lotnictwa radzieckiego.(…) Ślicz-
nemu, klasycystycznemu dworkowi wraz 
z otaczającym go parkiem i sadem zagroziło 
całkowite zniszczenie”. (…) „Polowe lotnisko 
radzieckie urządzono w  Lasominie kilkaset 
kroków za opłotkami dworskimi” (St. Gno-

iński, „Wyzwolenie…”). Gnoiński by-
wał często we dworze, gdzie uczył 

dzieci właścicieli. Opiekunką 
i  nauczycielką była również 
jego przyszła żona Leokadia 
Kupczuk. Wraz z opuszczeniem 
dworu przez rodzinę Rzewu-

skich oraz zajęciem go przez Ro-
sjan, niszczał on coraz bardziej. Stop-

niowemu zniszczeniu ulegało również jego 
zabytkowe i  interesujące otoczenie, a  więc 
park z wiekowymi drzewami, sad owocowy 

oraz budynki gospodarcze, w tym zabytkowy 
spichlerz. Swój udział miał także huragan, 
pustoszący okolicę w 1958 r. oraz brak zainte-
resowania ze strony ówczesnej władzy. 

Waldemar Piekarski

Dwór w Lasominie 
– świadek historii
(część trzecia - ostatnia)

W  okresie międzywojennym istnia-
ły w  Siennicy również trzy szkoły: 

Seminarium Nauczycielskie i dwie podsta-
wówki Szkoła Powszechna i  Szkoła Ćwi-
czeń przy seminarium.

Siennicka szkoła ćwiczeń istniejąca przy 
Seminarium Nauczycielskim pod pewny-
mi względami wyróżniała się spośród in-
nych tego typu szkół w Polsce. Pisze Fran-
ciszek Król w książce W służbie wsi i kraju: 

Dwie podstawówki 
w Siennicy
(część druga - ostatnia)

Ulotka z filmu „Śluby ułańskie”,  
archiwum Muzeum Ziemi Mińskiej

„Siennicka szkoła ćwiczeń rozwinęła się ze 
zwykłej czterooddziałówki w  szkołę sze-
ścioklasową, a w końcu – dzięki inicjatywie 
i  uporowi obojga Gnoińskich i  wysiłkowi 
wszystkich nauczycieli w  pełną siedmio-
klasową szkolę. Była to jedna z  niewielu 
wiejskich ćwiczeniówek, a jedyna w Polsce 
ćwiczeniówka siedmioklasowa.” W  szkole 
tej, kierowanej przez Hipolitę Gnoińską, 
pracowali twórczy nauczyciele dzielący się 
poprzez publikacje w prasie pedagogicznej 
swoją wiedzą i  doświadczeniem z  innymi 
nauczycielami. Byli autorami podręczni-
ków szkolnych i poradników metodycznych 
dla nauczycieli. Metody pracy wytworzone 
w  szkole były bardzo nowoczesne, ale też 
były osobistym dorobkiem nauczycieli nie 
mieszczącym się całkowicie w  teoretycz-

nych podstawach nauczania i wychowania 
tamtych czasów. „Stosowano natomiast 
w  rozsądny sposób, w  przystosowaniu do 
miejscowych warunków, wszystkie zdoby-
cze współczesnej pedagogiki” – wspomina 
F. Król. Dzieci zdobywały wiedzę poprzez 
obserwacje, doświadczenie, z  własnej ini-
cjatywy. Toczące się wokół życie społeczne 
i  środowiska przyrodniczego wyznaczały 
rytm pracy szkoły. I jeszcze jeden cytat z F. 
Króla. „Siennicka ćwiczeniówka odznacza-
ła się szczególną atmosferą wychowawczą. 
Ton nadawało gorące oddanie się Gnoiń-
skiej sprawie wychowania, serdeczne prze-
jęcie się rozwojem dzieci, ich społecznym 
dojrzewaniem. Nikt, kto zetknął się z jej pa-
sją wychowawczą, nie pozostawał obojętny: 
nauczyciele reagowali większym wysiłkiem 

Kadr z filmu „Śluby ułańskie”,  
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w pracy, dzieci płaciły żywą serdecznością 
i  przywiązaniem, zaufaniem i  bezapela-
cyjnym uznaniem jej autorytetu. Była to 
jednocześnie atmosfera swobody i  posza-
nowania dzieci, atmosfera radości i  pra-
cy. W tych warunkach rozwijały się dzieci 
swobodne, wesołe, szczere, pełne zaufania 
do szkoły i nauczycieli. Uczyły się współży-
cia z  sobą i  ze starszymi. Dzieci klas star-
szych opiekowały się najmłodszymi.”

Taka to była siennicka szkoła ćwiczeń. Za-
kończyła swoją działalność w 1937 r. wraz 
z  likwidacją seminariów nauczyciel-
skich w Polsce.

Szkoła powszechna natomiast począt-
kowo mieściła się w  niedużym drew-
nianym budynku w  okolicach dzisiej-
szej ul. Polnej. Powiększająca się ilość 
dzieci spowodowała konieczność wy-
najmowania kolejnych pomieszczeń na 
potrzeby szkoły od mieszkańców osady. 
Rosnący poziom organizacyjny szkoły 
(od 1924 r. stała się pełną siedmiokla-
sową szkołą powszechną) zmusił wła-
dze gminy do działania w kierunku po-
prawy bazy lokalowej szkoły. W latach 
30. wykupiono sąsiadujący ze szkołą 
budynek, połączono go z już istniejącą 
siedzibą i w ten sposób zyskano kilka-
naście pomieszczeń na klasy lekcyjne 
i  pomieszczenia gospodarcze. Jednak 
jak się okazało było to rozwiązanie 
połowiczne i  niebawem przystąpiono 
do budowy okazałego i nowoczesnego, 
murowanego obiektu zaprojektowa-
nego do pełnienia roli szkoły. Kierow-
nikiem placówki był już wtedy Bronisław 
Kozik, też absolwent naszego seminarium 
z  1915 r. Wybuch II wojny światowej nie 
pozwolił na dokończenie inwestycji i pełne 
wykorzystanie tego budynku.

W latach powojennych w okresie istnienia 
Liceum Pedagogicznego również funkcjo-
nowały w Siennicy dwie podstawówki.

Szkoła Podstawowa w  Siennicy zyskała 
wreszcie nową, okazałą siedzibę. Zakoń-
czono bowiem budowę gmachu szkolnego 
rozpoczętą jeszcze przed wojną. Kierownik 
Kozik dbał zarówno o poziom dydaktyczny 
placówki jak i o jego wyposażenie. W 1961 
wprowadzono kolejną reformę szkolną. 
Jednym z jej przejawów było ustanowienie 
8-klasowej szkoły podstawowej i  przedłu-

żenie obowiązku szkolnego do 17. roku ży-
cia. Szkołom nadano świecki charakter, na-
ukę religii przeniesiono do pozaszkolnych 
punktów katechetycznych.

Natomiast szkoły ćwiczeń powiązano z  li-
ceami pedagogicznymi, w  związku z  tym 
w Siennicy znowu zaistniała potrzeba orga-
nizowania szkoły praktycznej nauki zawo-
du dla przyszłych nauczycieli. Od paździer-
nika 1956 r. mieściła się ona w  budynku 
internackim czyli poklasztornym. Z  wła-
snych funduszów zakupiono szafy i stoliki, 

a ławki (używane) odpowiednie dla małych 
dzieci sprowadzono aż z Węgrowa. Szkoła 
ta, na razie trzyklasowa, posiadająca dość 
szczupłe pomieszczenie, zupełnie zaspoka-
jała potrzeby zakładu i  uczniowie najstar-
szej wtedy, IV klasy liceum odbywali tam 
praktyki pedagogiczne. Wszyscy byli zado-
woleni ze współpracy obu szkół.

W roku szkolnym 1958/59 do szkoły ćwi-
czeń uczęszczało 100 dzieci (klasy I-IV). 
Natomiast w  roku 60/61 szkoła ćwiczeń, 
usytuowana już w  budynku liceum, zaj-
mowała tylko jedną izbę lekcyjną, z której 
korzystały na zmianę kl. I i łączone klasy II 
z III.

W 1963 r. władze kuratoryjne zdecydowa-
ły o otworzeniu 7-klasowej szkoły ćwiczeń 

przy Liceum Pedagogicznym z  miano-
wanymi nauczycielami tej szkoły. Szkołą 
ćwiczeń stał się ciąg klas „a” Szkoły Pod-
stawowej w Siennicy. Kierownictwo Szkoły 
ćwiczeń objął Bronisław Kozik, łącząc to 
z  funkcją kierownika szkoły podstawowej. 
W  ten sposób szkoła ćwiczeń faktycznie 
przestała istnieć jako odrębna jednostka 
szkolna, a  wobec półkilometrowej odle-
głości od jednej szkoły do drugiej prowa-
dzenie praktyki pedagogicznej było nader 
utrudnione.

Do końca istnienia szkoły, czyli do 
1969 r. uczniowie starszych klas liceum 
pedagogicznego swoją praktyczną 
wiedzę zdobywali w Szkole Podstawo-
wej w Siennicy, w której stwarzano im 
możliwość obserwacji zachowania się 
dzieci, hospitacji lekcji i  innych zajęć 
prowadzonych przez wybranych na-
uczycieli, a  wreszcie samodzielnego 
prowadzenia lekcji próbnych i ich oma-
wiania.

W obu szkołach nauczyciele starali się 
stosować systematycznie nowoczesne 
środki dydaktyczne poprawiające atrak-
cyjność lekcji i  podnoszące skutecz-
ność nauki. Wykorzystywano zarówno 
audycje radiowe jak filmy i widowiska 
telewizyjne. W szkole przeprowadzano 
konkursy czystości i  konkursy na naj-
lepszego czytelnika biblioteki szkolnej. 
Organizowano uroczyste apele z okazji 
rocznic państwowych.

Jak widzimy, przez wiele lat istniały 
w  Siennicy dwie podstawówki. Teraz jest 
jedna, ale za to w  dwóch okazałych bu-
dynkach. Dzisiejsza Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nosi imię Henryka Sienkiewicza. 
Mieści się w  tym samym budynku z  1937 
r., potem wielokrotnie modernizowanym. 
W  2004 r. wybudowano ogromną halę 
sportową, która zupełnie zmieniła charak-
ter budynku.

W  bieżącym roku szkolnym uczęszcza tu 
już 518 uczniów, dodatkowo w oddziałach 
przedszkolnych uczy się 106 dzieci. Powo-
duje to, jak przed laty, problemy lokalowe. 
W ostatnich latach obserwujemy ekspansję 
podstawówki, która powoli zajmuje coraz 
więcej pomieszczeń w Zespole Szkół.

Tadeusz Gnoiński

jak jak Skarbnica historiiSkarbnica historii

fot. Siennickie Muzeum Szkolne
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Jubileuszowe kalendarium OSP Siennica – to już 110 lat!
1911 – Powstanie Towarzystwa Straży Po-
żarnej w Siennicy – współzałożycielem jest 
Stanisław Dłużewski, dziedzic Dłużewa
1911 – Pierwszym komendantem zostaje 
Stanisław Dłużewski
1912 – Pierwszy budynek Strażnicy (obec-
nie kwiaciarnia obok posesji p. Urlicha) przy 
ul. Mińskiej
1912 – Pozyskanie wozu konnego do prze-
wozu „Sikawki” wodnej i osprzętu strażac-
kiego, zamontowanie dzwonka z  mosiądzu 
do alarmowania
1917 – Ufundowanie sztan-
daru dla straży w  Siennicy 
przez dziedzica Stanisława 
Dłużewskiego
1917 – Powstanie I  Orkie-
stry Dętej – kapelmistrzem 
zostaje Ignacy Brauliński 
- nauczyciel muzyki w  Se-
minarium Nauczycielskim 
w Siennicy
1933 – Kapelmistrzem zo-
staje Zygmunt Kabat – pra-
cownik w  Seminarium Na-
uczycielskim w Siennicy
1939 – Na czas działań 
wojennych sztandar straży 
zapakowany i zakopany na działce u p. Ta-
deusza Łobodowskiego a  później przecho-
wywany u p. Józefa Dąbrowskiego
1943 – Pierwszy samochód do działań po-
żarniczych „CHWVROLET” przerobiony 
z wojskowego auta
1943 – Pierwszymi kierowcami zostają: Jan 
Duszczyk ze Starej Wsi i Stanisław Wojtecki 
ze Starej Siennicy
1944 – Zakup motopompy „Leopolia” 
(obecnie znajduje się w Muzeum Pożarnic-
twa w Kotuniu)
1944 – Pierwszy mechanik p. Stanisław 
Szott ze Starej Siennicy
1945 – Prezesem zostaje Stanisław Jurkow-
ski ze Starej Siennicy
1946 – Pozyskany typowy samochód pożar-
niczy „STAR 21”
1948 – Rozpoczęcie budowy nowej strażni-
cy w Starej Siennicy (obecnie przy ul. Stra-
żackiej 2)
1950 – Wykonanie szyldu straży w  ścianie 
nad wrotami przez p. Józefa Gańko
1952 – Zamontowanie na dachu remizy 
elektrycznej syreny alarmowej
1962 – Pierwszy telefon liniowy dla straży 

zainstalowany u prezesa Stanisława Jurkow-
skiego
1963 – Pozyskanie motopompy (M–800 
PO–3) i M–400
1965 – budowa obserwacyjnej wieży wspi-
nalnej i do suszenia węży strażackich, prze-
kazanej z OSP w Mińsku Mazowieckim
1967 – Powstanie II Orkiestry Dętej – kapel-
mistrzem zostaje p. Czesław Budzyński 
1969 – Powstanie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej przy OSP w Siennicy

1969 – Druh Jarosław Dąbrowski rozpoczy-
na pisanie kroniki MDP
1970 – Rekonstrukcja sztandaru Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Siennicy
1972 – Następuje rozwiązanie orkiestry
1973 – Siennicka Straż otrzymuje samochód 
pożarniczy „STAR – 26”, GBAM, 2000l poj. 
zbiornika i 200l na środ. do piany
1973 – Rozpoczyna dalsze pisanie kroniki 
MDP druh Leszek Dąbrowski
1974 – Jubileusz V-lecia powstania i działal-
ności MDP w Siennicy
1978 – Udział OSP w usuwaniu skutków po-
wodzi rzeki „Bug” w miejscowości Sadowne
1980 – Powstaje Kronika OSP w  Siennicy, 
którą pisze druh Szumiński Jerzy
1982 – budowa małego garażu na lekki sa-
mochód pożarniczy
1985 – OSP otrzymuje lekki samochód po-
żarniczy „ŻUK GLBAM” tzw. Leśnik
1986 – Obchody 75-lecia OSP w Siennicy
1998 – Udział drużyny w  V Międzyna-
rodowym Obozie Młodzieży Pożarniczej 
w Szwecji, kier. Drużyny Polskiej jest Leszek 
Dąbrowski; I miejsce i puchar w olimpiadzie 
sportowej, II miejsce i srebrny medal w za-

wodach wodno-pożarniczych
1998 – Rozpoczęcie współpracy z Ochotni-
czą Strażą Pożarną w Grimmie – Niemcy
1998 – Udział w Ogólnopolskich Zawodach 
Sportowo – Obronnych o  nagrodę MON 
i Szefa Sztabu Gen. WP we Wrocławiu
2001 – Obchody 90-lecia OSP w Siennicy
2002 – Na wniosek OSP powstaje w Sienni-
cy ulica Strażacka zamiast Stara Siennica
2004 – III miejsce w Wojewódzkich Zawo-
dach MDP wg regulaminów europejskich 

CTiF w Ostrowi Mazowiec-
kiej
2005 – Aktywny udział 
w Akcjach Sprzątania Świa-
ta sprzątając Dolinę Świdra 
i jego dopływów
2007 – Powołanie Jednost-
ki Operacyjno-Technicznej 
kat. II
2007 – Udział w  Dożyn-
kach Diecezjalnych – Po-
wiatowych – Gminnych 
w Siennicy
2007 – Zakup samocho-
du ratunkowo-gaśniczego 
FORD TRANSIT
2009 – Kom. Gm. Leszek 

Dąbrowski otrzymuje nagrodę powiatu 
mińskiego „LAURA”, za działalność społecz-
ną na rzecz wspólnoty powiatu
2010 – Udział w  VI Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Strażaków na Jasną Górę – odno-
wienie ślubowań NMP
2011 – Zdobycie mistrzostwa Polski w Spor-
tach Obronnych ZOSP RP – puchar prezesa 
ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka
2011 – Uroczyste obchody 100-lecia OSP 
w  Siennicy, wydanie monografii autorstwa 
Stanisława Czajki
2011 – Otwarcie Sali Tradycji i Historii OSP 
w Siennicy, kustoszem zostaje i jest do dziś 
Leszek Dąbrowski
2012 – Zakup motopompy TOHATSU M16 
/8 VC82
2017 – Zakup średniego samochodu pożar-
niczego „MAN” GBA 3,5/27,5
2018 – Zakup samochodu pożarniczego 
„IVECO”
2019 – Siennicki „NENUFAR” - Zasłużony 
dla kultury siennickiej trafia w  ręce Kom. 
Gmin. ZOSP dh. Leszka Dąbrowskiego

Leszek Dąbrowski



Sienniczka NR 2 (9) 2021 19

jak jak spotkaniespotkanie  z kulturą i książkąz kulturą i książką

Mała Książka
– Wielki Człowiek

Kolejni Czytelnicy otrzymali wypraw-
ki czytelnicze z  projektu Instytutu 

Książki. Po zebraniu odpowiedniej ilości 
naklejek (1 naklejka = 1 książka) mali 
miłośnicy książek odebrali z  biblioteki 
Dyplom potwierdzający ich czytelnicze 
zainteresowania i nagrodę. Zachęcam do 
kształtowania codziennego nawyku czy-
tania z dzieckiem a także odwiedzania bi-
blioteki. Następna edycja projekt „Mała 
Książka – Wielki Człowiek” we wrześniu, 
Biblioteka zgłosiła już swój udział w tym 
przedsięwzięciu.

Fotościanka

Przed budynkiem Biblioteki (w  godzi-
nach otwarcia) można zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie przy jubileuszowej 
fotościance, na której widnieje postać Kon-
rada I-go, księcia mazowieckiego. Autorem 
rysunku jest Ryszard Łubkowski.

Tylko nieliczne źródła i  wyobraźnia pod-
powiadają nam, jak mógł wyglądać jeden 
z najstarszych właścicieli Siennicy…

Sprawdźmy, komu będzie najbardziej do 
twarzy w średniowiecznej szacie?

Takie zdjęcie może być doskonałą „pocz-
tówką” dla rodziny i  znajomych z  innych 
stron Polski i  świata – pozdrowieniami 
z 800-letniej Siennicy!
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23 kwietnia Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich

Z  badań przeprowadzonych przez Bi-
bliotekę Narodową 42% Polaków 

przeczytało w  ubiegłym roku co najmniej 
jedną książkę, co oznacza niewielki wzrost 
liczby osób deklarujących czytanie. Polacy 
najczęściej sięgali po książki Remigiusza 
Mroza, Olgi Tokarczuk i  Stephana Kinga. 
Pokusiliśmy się również o  sprawdzenie 

najpoczytniejszych autorów wśród czy-
telników naszej Biblioteki. Okazało się, że 
czytelnicy GBP w Siennicy najchętniej się-
gali po literaturę obyczajową, pisaną przez 
polskich autorów: Katarzynę Michalak, 
Agnieszkę Lingas- Łoniewską i  Gabrielę 
Gargaś. Wśród autorów literatury obcej 
prym wiodą: Lucinda Riley i Kristin Han-
nah.

W siennickiej Bibliotece trwają warsz-
taty „Dziennikarstwo online” or-

ganizowane w  ramach projektu „Sieć 
na kulturę w  podregionie warszawskim 
wschodnim” realizowanym przez Funda-
cję Wspierania Zrównoważonego Rozwo-
ju. Dziesięcioro dzieci w wieku 10 – 14 lat 
uczestniczy w  profesjonalnych zajęciach 
online, których moduły dotyczą m.in. 
bezpieczeństwa w  sieci, przepisów prawa 
w  zakresie ochrony danych osobowych 
i  praw autorskich, umiejętności korzysta-
nia z aplikacji graficznych, filmowych oraz 
narzędzi do tworzenia blogów i  vlogów, 
poznania pojęć takich jak stalking, trolling, 
hejt i  właściwego reagowania na przejawy 
negatywnych zachowań w  Internecie. Ca-
łość projektu przewiduje zorganizowanie 
spotkań w wymiarze 31 godzin lekcyjnych. 
O finale warsztatów poinformujemy w ko-
lejnej „Sienniczce”.
Projekt finansowany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.)

TOP 10 AUTORÓW

1. Katarzyna Michalak
2. Agnieszka Lingas- Łoniewska
3. Lucinda Riley
4. Gabriela Gargaś
5. Blanka Lipińska
6. Ewa Cielesz
7. Maria Paszyńska
8. Laila Shukri
9. Ilona Gołębiewska
10. Kristin Hannah
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Boże Ciało

Po raz drugi święto Bożego Ciała w sien-
nickiej parafii miało wyjątkową oprawę. 

Dzięki zaangażowaniu biblioteki, jej sekcji 
zainteresowań i wsparciu parafian powstał 
wielobarwny dywan kwiatowy ułożony 
specjalnie na moment procesyjnego przej-

ścia kapłana z Najświętszym Sakramentem. 
Ponadto chór Kanon, Koła Różańcowe 
i Grupa Modlitewna Jana Pawła II popro-
wadziły modlitwę i śpiewy podczas adora-
cji.
Bardzo dziękujemy wolontariuszom za wy-

konaną pracę, zaś sołectwom Zglechów, 
Siodło i  wszystkim indywidualnym oso-
bom za dostarczenie płatków kwiatów, któ-
re uświetniły Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa.
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Przez Siennicę do serca

Siennica w Jakubowie

Z  przyjemnością ogłaszamy wyniki 
pierwszego jubileuszowego konkursu 

(plastyczno-fotograficznego) organizowa-
nego w  ramach 800-lecia najstarszej pi-
semnej wzmianki o Siennicy

W kategorii plastyka laureatami zostali:

I miejsce – Natalia Stankiewicz
II miejsce – Wiktoria Szczepańska
III miejsce – Marcel Szydłowski

Autorzy zwycięskich prac pokusili się 
o  różnorodne techniki wykonania – ołó-
wek, pastele, farby, dzięki czemu ich prace 
przyciągają oko odbiorcy.

W kategorii fotografia podium zdobyły:

I miejsce – Zuzanna Ochmańska
II miejsce – Wiktoria Szczepańska
III miejsce – Maria Kulka

Jak widać siennickie stawy cieszą się dużą 
popularnością wśród amatorów pracy 
z  obiektywem; każdy z  nich przedstawił 
jednak inny nastrój na swojej fotografii 
(patrz s. 2).

Laureaci artystycznych zmagań otrzyma-
li z rąk Wójta Gminy Siennica Stanisława 
Duszczyka i  Dyrektor GBP Elżbiety Jur-
kowskiej cenne nagrody (bony o wartości 
50, 100 i 150 zł) oraz pamiątkowe dyplo-

my. Dodatkowo Emilia Stojak otrzymała 
nagrodę Wójta Gminy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laure-
atom wyjątkowych prac a zwłaszcza wraż-
liwości i dostrzegania piękna swojej małej 
ojczyzny.

Szerokie uśmiechy kryjące się za masecz-
kami są dowodem na szczęście zwycięz-
ców.

Niech staną się także zachętą dla pozo-
stałych mieszkańców naszej gminy do 
uczestnictwa w kolejnych jubileuszowych 
konkursach i  wydarzeniach zamieszcza-
nych na stronie Biblioteki.

Miło nam poinformować, że Gmina 
Siennica miała swój udział w I Mię-

dzynarodowym Festiwalu Pieśni Legiono-
wej, Eliminacje Powiatowe w  Jakubowie, 
za sprawą dwóch śmiałych uczestniczek: 
Moniki Pszkit – koordynatora kultury GBP 
w Siennicy z akompaniującym jej Karolem 
Pałdyną oraz Magdaleny Duszczyk – na-
uczycielki z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Starogrodzie.
Każda z pań zdobyła wyróżnienie za piękne 
wykonanie 2 wybranych z  festiwalowego 
śpiewnika pieśni legionowych. Przesłucha-
nia i wieczorny finał miał miejsce w Szkole 
Podstawowej w Jakubowie, gdzie przez cały 
dzień towarzyszyła wszystkim uczestni-

kom troskliwa i charyzmatyczna Pani Wójt 
Hanna Wocial. Trzeba przyznać, że festiwal 
przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze 
i przy sprawnej organizacji.
Pomysłodawcami wydarzenia byli Zofia 
Paczóska – Prezes Stowarzyszenia Eduka-
cyjnego Ziemi Węgrowskiej oraz Wojciech 
Bardowski – Dyrektor Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pieśni Legionowej i  równocze-
śnie przewodniczący Jury.

jak jak spotkaniespotkanie  z kulturą i książkąz kulturą i książką
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Nenufary 2021

Wizyta studyjna

Nagroda Siennickie Nenufary Zasłuże-
ni dla Kultury Ziemi Siennickiej trafi-

ła do rąk kolejnego laureata, którym został 
Tadeusz Gnoiński – ur. 24 stycznia 1955 r., 
ukończył szkołę podstawową, średnią oraz 
studia. Przez 28 lat pracował w  oświacie 
w  placówkach Gminy Siennica jako na-
uczyciel, w tym 20 lat na stanowisku dyrek-
tora. Urodził się w rodzinie nauczycielskiej, 
od której nauczył się szacunku do tradycji 
i nabył ogromną wiedzę o przeszłości na-
szej małej ojczyzny, m.in. o  Seminarium 
Nauczycielskim w Siennicy, w którym pra-
cowali jego dziadkowie.

Początkowo nie wiązał swojej pracy za-
wodowej ze szkołą, będąc świadomym jej 
trudu, jednak miłość do Siennicy i niechęć 
do opuszczania tych stron spowodowały, że 
przyjął propozycję pracy w szkole w Dłu-
żewie i  został tam kierownikiem. Następ-
nie edukował dzieci w  Żakowie, gdzie po 
5 latach został dyrektorem szkoły. Atmos-
ferę wychowawczą budował w  oparciu 
o  tradycję, wzajemną życzliwość, współ-
pracę ze środowiskiem lokalnym; rozbu-
dzał aspiracje życiowe uczniów i ich rodzi-
ców. Sprawnie przeprowadził szkołę przez 
reformę systemu oświaty (utworzenie gim-
nazjów). Już na emeryturze, przez 2 lata, 
pełnił funkcję pedagoga szkolnego. Potem 
otworzyła się szansa pracy w Zespole Szkół 
im K. i H. Gnoińskich w Siennicy na stano-

wisku opiekuna Izby Pamięci, utworzonej 
przez Stowarzyszenie Absolwentów i  Wy-
chowanków Szkół Siennickich; po przepro-
wadzce muzealiów do budynku dawnych 
warsztatów szkolnych zmieniono jej nazwę 
na Siennickie Muzeum Szkolne.

Tadeusz Gnoiński rolę kustosza muzealne-
go pełni tu do dziś (przez pewien czas także 
społecznie). Oczywistym jest, że praca ta 
daje mu sporo przyjemności i  satysfakcji; 
kontynuuje przez to dzieło swego ojca. 
Dzięki zaangażowaniu, rzetelnej pracy i au-
tentycznej trosce kustosza zbiory muzeum 
wciąż się powiększają, zdobywa nowe in-
formacje o dziejach Siennicy i naszej szko-
ły. Poszerza swą i tak już imponującą wie-
dzę i przekazuje ją zwiedzającym muzeum 
oraz czytelnikom publikacji wydawanych 
przez Stowarzyszenie.

Wkład pracy zawodowej i społecznej Tade-
usza Gnoińskiego odznacza się akcentowa-
niem i  dbałością o  kultywowanie pamięci 
o  dokonaniach naszych przodków, dzięki 
czemu stał się on w  środowisku lokalnym 
autorytetem, źródłem rzetelnej informa-
cji historycznej, autorem wielu publikacji, 
artykułów o  charakterze historycznym; 
współpracuje z różnymi podmiotami edu-
kacyjno-kulturalnymi Gminy Siennica.

Dotychczasowe nagrody:

1989 - Nagroda Inspektora Oświaty w Miń-
sku Mazowieckim
1993 - Nagroda Kuratora Oświaty w Siedl-
cach
1998 - Nagroda Wójta Gminy Siennica
2000 - Nagroda Wójta Gminy Siennica
2007 - Nagroda Wójta Gminy Siennica
2010 - Nagroda Dyrektora Szkoły (ZS im. 
H. i K. Gnoińskich w Siennicy)
2012 - Medal Złoty Za Długoletnią Służbę
2013 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Lokalna Organizacja Turystyczna Zie-
mi Mińskiej zorganizowała 8 czerwca 

drugą wizytę studyjną współfinansowaną 
ze środków budżetu Powiatu Mińskiego. 
Obejmowała ona trzy kolejne gminy: Mro-
zy, Kałuszyn i Dębe Wielkie. Przypomnij-
my, że poprzednia wizyta (2019 r.) promo-
wała Siennicę, Latowicz i  Cegłów. Celem 
tych wyjazdów jest umożliwienie wszyst-
kim gminom naszego powiatu prezenta-
cji swoich walorów, by przyciągać do nich 
turystów, których zachwyci piękno ziemi 
Powiatu Mińskiego.
W  objazdowej wizycie wzięli udział m.in. 
dziennikarze, blogerzy przedstawiciele sa-
morządów terytorialnych z  powiatu miń-
skiego, dyrekcje szkół a  także pracownicy 

placówek kulturalnych. Z naszej gminy byli 
to opiekunowie i uczniowie Zespołu Szkół 
w Siennicy oraz koordynator kultury GBP 
Monika Pszkit. Wyjazd okazał się świetną 
okazją do bliższego poznania najdalszych 
zakątków powiatu, nawiązania nowych 
znajomości i  współpracy. Był także źró-
dłem inspiracji do dalszej pracy w kulturze 
i działaniach promocyjnych na rzecz naszej 
gminy, powiatu, regionu…
Organizatorom dziękujemy za zaproszenie 
i  gratulujemy pomysłu na tę „edukacyjną 
wycieczkę”, zaś gminom nas goszczącym 
winszujemy dotychczasowych sukcesów 
związanych z  rozwojem swoich lokalnych 
społeczności.

jak jak spotkaniespotkanie  z kulturą i książkąz kulturą i książką
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W  niedzielę, 23 maja w  kościele pa-
rafialnym w  Siennicy chór Kanon, 

w  nowych – wieczorowych strojach, wy-
konał koncert „Wspomnienie Jana Pawła II 
i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego”. To słow-
no-muzyczne wydarzenie planowane było 
już w roku ubiegłym z okazji 100. rocznicy 
urodzin Papieża Polaka, jednak pandemia 
odsunęła w  czasie jego realizację. Jak się 
okazało, warto było czekać, gdyż artyści 
mogli teraz uczcić także drugiego Wielkie-
go Polaka – Pry-
masa Tysiąclecia, 
w  roku jego zbli-
żającej się beatyfi-
kacji.

Koncert składał 
się z  komentarzy 
przygotowanych 
przez Ryszarda 
Ł u b k o w s k i e g o 
a  odczytanych 
przez Izabelę Gój-
ską, opisujących 
życie i  dokonania 
naszych wybit-
nych rodaków 
oraz z tematycznie 
dobranych pieśni 
przy gitarowym 
akompaniamencie 
Karola Pałdyny 
(fot. Marcin Gór-
ka). Zespół „zasiliła” swym głosem s. Joanna 
Banasiak, zaś partie solowe wykonali: Joan-
na Gójska, Ewa Górka, Dariusz Matuszew-
ski oraz dyrygentka Monika Pszkit. Wśród 
przygotowanych utworów wybrzmiały 
m.in.: Nie lękajcie się, Serce wielkie nam 
daj, Matko o twarzy jak polska ziemia czar-
nej a  także pieśń napisana na uroczystość 
beatyfikacji kard. Wyszyńskiego – Wielki 

Kardynale. Koncert zakończył się wspólnym 
wykonaniem ukochanej przez Papieża Bar-
ki. Na pamiątkę tego muzycznego spotkania 
wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane 
przez Bibliotekę zakładki z  cytatami Jana 
Pawła II i  fotografią jego siennickiego po-
piersia.

Koncert zrealizowany był w ramach Jubile-
uszu 800-lecia najstarszej pisemnej wzmian-
ki o Siennicy pod patronatem Wójta Gminy 
Siennica Stanisława Duszczyka.

Miniony kwartał upłynął zespołowi pod ha-
słem „małżeństwo” a to za sprawą pięknych 
jubileuszy zaślubin naszych chórzystów: 

Grażynki i Józefa Kopów (30 lat) oraz Mał-
gosi i Mariusza Zawadków (13 lat). Ponadto 
„wydaliśmy za mąż” za Mateusza naszą nie-
dawną chórzystkę Honoratę, której mieliśmy 
przyjemność śpiewać podczas nabożeństwa 
ślubnego z towarzyszeniem kwartetu smycz-
kowego pod kierunkiem sympatycznej dy-
rygentki Agnieszki Kowalik z Warszawy.

Jubilatom i  Nowożeńcom składamy ser-
deczne gratulacje oraz życzenia zdrowia, 
wzajemnej cierpliwości i wielu pomysłów na 
wspólne lata życia!

Ponadto: byliśmy „muzycznymi świadkami” 
na ślubach w kościele NNMP w Mińsku Ma-

zowieckim i  ko-
ściele parafialnym 
w Siennicy; zaśpie-
waliśmy na obu 
turach bierzmo-
wania, którego 
naszej młodzieży 
udzielał ks. bp 
Romuald Kamiń-
ski; po raz kolej-
ny wystąpiliśmy 
z  rozrywkowym 
repertuarem, przy 
akompaniamencie 
Julii Kalinowskiej 
z  zaprzyjaźnionej 
gminy Dębe Wiel-
kie, podczas Sien-
nickich Spotkań 
Plenerowych.

To tylko część na-
szych chóralnych 

działań a  z  każdym rokiem jest ich coraz 
więcej… To cieszy, ale wymaga też  coraz 
większej odpowiedzialności i  zaangażowa-
nia (np. czasu) od członków zespołu. 

Tymczasem witamy wakacje!

Monika Pszkit

Międzypokoleniowy Chór Kameralny  

KANON
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posiedzeniu 25 - tym odbytem w  dniu 19 
kwietnia - 1 maja 1866 r.”

Wydarzenie to opisuje wybitny Nauczy-
ciel naszego Seminarium Wacław Skar-
bimir Laskowski (uczył w latach 1920 - 22) 
w swoim Zarysie Monograficznym o Sien-
nicy (Siennica Na Mazowszu), w  czym 
pomogła mu lektura, istniejącej w tamtym 
czasie Kroniki Parafialnej; (fragment tek-
stu - pisownia oryginalna) „10 lutego 1866 
r. Specjalna Komisja do przeznaczenia bu-
dynków i  miejsc poklasztornych postano-
wiła, na skutek prośby dozoru parafialne-
go w  Siennicy (pow . Stanisławowskiego) 
część zabudowań klasztornych i  ogrodu 
leżącego przy drodze prowadzącej z  Wło-
dawy do Warszawy pozostawić dyspozycji 
władz duchownych, część zaś pozostawić 
dla przyszłego seminarium nauczyciel-
skiego. Zaś dn. 22 października tegoż 1866 
roku „spełniając Rozporządzenie Komi-
ssyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Du-
chownych” delegowani ze strony władzy 
Administracyjnej; Stanisław Osiński se-
kretarz powiatu Stanisławowskiego, Leon 
Minde inżenier tegoż powiatu, zajechawszy 
w  dniu dzisiejszym na grunt Miasta Sien-
nicy, przybrali sobie do assystencji, Kajeta-
na Sawickiego Burmistrza Miasta Siennicy 
i  w  tem składzie z  szedłszy do Gmachu 
poklasztornego, obecnemu tamże księdzu 
Piotrowi Paderewskiemu Proboszczowi 
Parafii Kuflew ze strony Konsystorza Jene-
ralnego Archidyecezyi Warszawskiej wy-
delegowanemu, przedewszystkim dla wia-
domości odczytali na wstępnie powołane 
rozporządzenie, następnie przystępując do 

wykonania poruczonej sobie czynności (tu 
następuje wymienienie części zabudowań) 
oddali rzeczonemu wyżej W. J. Księdzu 
Piotrowi Paderewskiemu i  t. d. na uposa-
żenie miejscowego Duchowieństwa Para-
fialnego i Służby Kościelnej w Siennicy. Akt 
ten opatrzyli podpisami i pieczęcią”.

W planie zasługuje na uznanie informacja, 
że obecny dziedziniec przed kościołem był 
określony jako „Cmentarz służący do od-
bywania processyi” a obok tego cmentarza 

W Cieniu 
Dwugłowego 
Orła

Gminna Biblio-
teka Publiczna, 
realizując odpo-
wiedzialną misję 
Animatora Kul-
tury, podejmuje 
wiele inicjatyw, 
do których na-
leży zaliczyć 

propagowanie dziedzictwa historycznego 
naszej gminy.

Efektem tych działań jest odnalezienie, 

po 155 latach, planu podziału klasztoru 
siennickiego. Historia kasaty klasztoru 
i powstania Seminarium Nauczycielskiego 
jest dobrze znana większości sienniczan, 
będzie to więc ważne dopełnienie - wizu-
alizacja wydarzeń sprzed lat. Nazwa orygi-
nału dokumentu brzmi następująco „Plan 
poreformackiego Klasztoru w  Mieście 
Siennicy z oznaczeniem części wydzielonej 
dla miejscowego Duchowieństwa. Kopia 
z  planu zatwierdzonego przez Komisyą 
ustanowioną do interesów Klasztornych na 

jak jak spotkaniespotkanie  z kulturą i książkąz kulturą i książką
za murem (wewnętrznym) znajdowało się 
„Podwórze” z  zabudowaniami gospodar-
czymi i „chlewem drewnianym” w pobliżu 
obecnej Plebani, której budowę rozpoczęto 
dopiero po przeniesieniu parafii w 1896 r.

Widzimy też dwa stawy połączone kana-
łem, których część jeszcze istnieje w „ogro-
dzie parafialnym, opisywane przez Księdza 
Łukasza Janczaka (inf. pozyskał z  Kroniki 
Klasztornej). Stawy służyły w tamtym cza-
sie jako część systemu irygacyjnego (od-
wodnienia), hodowano tam ryby i  były 
wykorzystywane rekreacyjnie przez Za-
konników - „po stawach i  kanale pływali 
łódką”.

Carskie zarządzenie powołujące do ży-
cia w  obiektach poklasztornych uczelnie 
kształcące nauczycieli ludowych, miało za 
cel rusyfikację Narodu Polskiego a stało się 
ośrodkiem myśli patriotycznej i  przyspo-
rzyło dużego prestiżu Siennicy.

Dziękujemy Jakubowi Łodydze, najmłod-
szemu wolontariuszowi Sekcji Historycz-
nej, za zaangażowanie w odnalezieniu pla-
nu w Archiwum Państwowym w Siedlcach.

Zbigniew Szubert

Sekcja 
Historyczna



Sienniczka NR 2 (9) 202126

Po rocznej 
(przymusowej) 
przerwie miesz-
kańcy Gminy 
Siennica, goście 
z  okolicznych 
gmin i  powia-
tów – słowem: 
wielbiciele do-
brej zabawy, 

mogli spotkać się na VII edycji Siennickich 
Spotkań Plenerowych. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siennicy zadbała o bogaty pro-
gram artystyczny i  atrakcje na stadionowej 
murawie a  wysoka frekwencja uczestników 
udowodniła, że wszyscy za sobą bardzo tęsk-
niliśmy. Wydarzenie odbywało się w ramach 
Jubileuszu 800-lecia najstarszej pisemnej 
wzmianki o  Siennicy oraz projektu Powiat 
Miński Stolicą Kultury Mazowsza.

Przewodniczący Rady Gminy Zenon Jur-
kowski, Wójt Gminy Siennica Stanisław 
Duszczyk oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej Elżbieta Jurkowska, dokonali ofi-
cjalnego otwarcia imprezy witając równocze-
śnie zacnych gości przybyłych do Siennicy, 
którymi byli: Poseł na Sejm RP Teresa War-

godzka, Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof 
Kalinowski, Wójt Gminy Jakubów Hanna 
Wocial,  Wójt Gminy Stanisławów Kinga So-
sińska i Wójt Gminy Latowicz Bogdan Świą-
tek-Górski. W pezencie od Gminnych Kół 
Gospodyń Wiejskich otrzymali oni regio-
nalne przysmaki, tzw. tobołki. W  Godzinie 
Kulturalnych Rozmaitości zaprezentowały 
się lokalne zespoły: Sienniczanki z  Klubu 
Senior+ z GOPS w Siennicy wykonując po-
pularne piosenki w  języku polskim, francu-
skim a nawet po japońsku i akordeonowym 
towarzyszeniem Kamila Szuby a  następnie 
Międzypokoleniowy Chór Kameralny Ka-
non z GBP w Siennicy w rozrywkowym re-
pertuarze wielogłosowym z  towarzyszeniem 
zdolnej pianistki Julii Kalinowskiej. Organi-
zatorzy i  władze gminy tradycyjnie podczas 
Spotkań Plenerowych przyznały wyjątkową 
nagrodę – Siennickie Nenufary Zasłużeni dla 
Kultury Ziemi Siennickiej kolejnemu laure-
atowi, a został nim Tadeusz Gnoiński – wie-
loletni nauczyciel i dyrektor gminnych szkół, 
historyk, regionalista, kustosz Siennickiego 
Muzeum Szkolnego.

W  dalszej części wydarzenia prowadzący: 
Monika Pszkit (Koordynator kultury z GBP) 
oraz Bartłomiej Czajka (Członek Rady Gmi-
ny Siennica) ogłosili laureatów jubileuszo-
wych konkursów.

W  zmaganiach krawieckich na eko-strój 
dworski „Do twarzy mi… w  Siennicy. Tra-
shion Projekt” podium zdobyli: Mariola 
Wiącek, Renata Dylińska i  Zofia Kurdej 
(I miejsce), Bartosz i Aneta Piętka (II miej-
sce), Aneta Michalik i  Wiesława Myszura 
(III miejsce) oraz Natalia Bąk i Anna Kulka 
(wyróżnienie). W konkursie wiedzy o Sien-
nicy, przygotowanym przez Ryszarda Łub-
kowskiego (autora fotościanki z  postaciami 
księcia Konrada i księżnej Anny mazowiec-
kich) i  Jakuba Mazka, laureatkami zostały 
panie: Sylwia Chądzyńska, Anetta Jurkowska 
i Anna Rosik – Gratulujemy!

Po wręczeniu cennych nagród przyszła pora 
na dobrą zabawę taneczną, do której solid-
ną rozgrzewkę przeprowadziła instruktorka 
zumby Joanna Pomarańska z  grupą roze-
śmianych i  wysportowanych dziewcząt. Do 
tańca zagrały zespoły: After Party, Magda Be-
reda i Record, zaś wyjątkowo skutecznie do 
góralskich podskoków zachęciły publiczność 
żywiołowe Baciary.

Z  serca dziękujemy wszystkim podmiotom 
i  osobom zaangażowanym w  organizację 
i wsparcie finansowe tegorocznych Spotkań. 
To dzięki Wam możemy realizować tak wy-
jątkowe przedsięwzięcia dla naszej małej oj-
czyzny.

Nareszcie razem!

Współfinansowanie:
Urząd Gminy w Siennicy

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partnerzy:
Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy

Sekcja Historyczna GBP

Sekcja Plastyczna GBP

Baza Inicjatyw Społecznych GBP

Sponsorzy:
Ubezpieczenia Jurkowski Siennica

Sklep Gusto Siennica

Super Sklep Krzysztof i Wiesława Cieślak Siennica

Zakład Cukierniczy Wista Wiesław Trzmiel Siennica

P.H.U. Metal-trans Joanna Szlązek Siennica

Spółdzielczy Zakład Usług Technicznych Skropol w Siennicy

Biuro Doradztwa Księgowego Marzena Trzeciak Siennica

Apteka Farmes - Elżbieta Bakuła Stanisława Chmielewska Siennica

Zakład Produkcyjno - Usługowy Plasti Metal Wiesław Pieńkowski Siennica

Grupa Anc

P.P.H. Folpak Andrzej i Teresa Baranowski Mińsk Mazowiecki

Kg-Eko Grażyna Kopa Siennica

P.H.U. Metal-Mix Michał Kobyliński Siennica

Centrum Techniczne Danuta Gałązka Siennica

Zakład Stolarski Michal Kalinowski Siennica

Pasja Catering Siennica

P.U.H. „Mel-Kan” Kazimierz Jakubiak Ryżki

Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Mar-Gum Mariusz Kazimierczyk Siennica

Hydro-Instal Jałocha Mariusz Gągolina

Alkam - Bud Andrzej Trybuch Wólka Dłużewska

Kwiaciarnia Agata Jaworska Siennica

Am-Service Andrzej Muszyński Majdan

Gruplast Gruba Spółka Jawna Kołbiel

Wyroby Tradycyjne Sebastian Domański i Kinga Domańska-Lis Siennica

Delikatesy Kulfon Siennica

Firma Handlowo – Transportowa Opał Janusz Drożdż

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

Patronat medialny:
Tygodnik Mazowiecki „Nowy Dzwon”

jak jak spotkaniespotkanie  z kulturą i książkąz kulturą i książką

Dziękuje
my!

Dziękuje
my!
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Ostatnie tygodnie w  Klubie Senior+ 
w  Siennicy upłynęły pod znakiem 

wzmożonej aktywności fizycznej. Wraz 
z nadejściem wiosny Seniorki na nowo od-

kryły piękno i  klimat przyszkolnego parku 
oraz obiektów sportowych sąsiadujących 
z  Klubem. Odkryły również radość oraz 
korzyści wynikające z … chodzenia, któ-
re zaskakująco szybko stało się ich pasją. 
Mowa oczywiście o chodzeniu z kijkami, 
które tak bardzo spodobało się Paniom, 
że raźnym krokiem pokonały kilkuki-
lometrową odległość, włączając się tym 
samym do udziału w  zabawie „Sporto-
wa dycha z  Gminą Siennica” . Ta sama 
inicjatywa stała się zachętą do podjęcia 
kolejnego wyzwania – jazdy na rowerze. 
Grupa Seniorek nie ograniczyła się jednak 
do pokonania wyznaczonego dystansu 10 
km, ale przejechała ponad 25 podczas jednej 
wyprawy, zaskakując tym wynikiem przede 
wszystkim same siebie. Szczególne upodo-
banie Seniorki znalazły także w zajęciach na 
siłowni plenerowej oraz poznały przedsmak 
gry w piłkę siatkową. Czy ta dyscyplina rów-

nież stanie się ich pasją? Tego jeszcze nie 
wiadomo. 
Wiadomo natomiast, kto poza umiejętno-
ściami praktycznymi, dysponuje największą 
wiedzą z  dziedziny sportu. 25 maja odbył 
się klubowy turniej wiedzy o sporcie. Przez 
kilka tygodni Seniorki poszerzały zasób 
wiadomości, rozwiązując krzyżówki o tema-

tyce sportowej, wykonując prace 
plastyczne, zwiedzając w sposób 
wirtualny Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie oraz uczest-
nicząc w  lekcjach muzealnych. 
Miały również możliwość szli-
fowania wiedzy, dzięki informa-
cjom „ukrytym” w  klubowych 
pomieszczeniach. Poza kwestią 
edukacyjną, ważna była dobra 
zabawa, a  tej z  pewnością nie zabra-
kło. Zwyciężyła drużyna w  składzie: 
Marianna Broda, Antonina Gałązka, 

Anna Rutkowska i  Weronika Wiącek, ale 
wszystkie Panie bardzo ambitnie podeszły 

do zadania i po raz kolejny udowodniły, że 
nie ma dla Nich rzeczy niemożliwych, za co 
otrzymały dyplomy i  nagrody. Zwieńcze-
niem zmagań był zdrowy posiłek – ważny 
element każdej sportowej rywalizacji. 
Poza aktywnością fizyczną Seniorki mia-
ły możliwość uczestniczenia w  zajęciach 
i  warsztatach na stałe wpisanych w  har-

monogram zajęć klubowych: 
wokalnych, tanecznych, rehabi-
litacyjnych, psychologicznych, 
kulinarnych . Tu przeciwwagę 
dla rywalizacji stanowiła współ-
praca, której umiejętność nie-
wątpliwie wyróżnia uczestniczki 
siennickiego Klubu. W  efekcie 
powstało coś dla ciała - smaczne 
potrawy, desery i  coś dla ducha 
– efektowne układy taneczne czy 

równobrzmiące utwory wokalne, w tym klu-
bowy hymn. 
Nie tracimy nadziei, że wkrótce zarówno 
efekty współpracy jak i elementy sportowej 
rywalizacji uda się zaprezentować szersze-
mu gronu odbiorców podczas kolejnego 
dnia otwartego w  Klubie Senior+ w  Sien-
nicy. Zanim jednak będzie to możliwe, do 

współpracy zapraszamy wolontariuszy – 
zwłaszcza w  ramach wolontariatu między-
pokoleniowego – osoby z pomysłem, które 
chciałyby poświęcić część swojego czasu 
Seniorom. Uprzedzamy, że poziom energii, 

pomysłowość i pasja do życia uczestniczek 
siennickiego Klubu Senior+ , plasują je 
w  gronie nastolatek, więc realizacja wo-
lontariatu międzypokoleniowego może 
być trudniejsza niż się wydaje😊. Wszyst-
kich, których ta informacja nie zniechęciła 
i nie wystraszyła – prosimy o kontakt.

Monika Wilk

Kontakt: Klub Senior+ w Siennicy ul.Miń-
ska 38, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej ul.Latowicka 9 tel.25 757 22 64

Zainteresowanych zachęcamy korzystania 
ze strony https://www.facebook.com/gops.
siennica.3, na której prezentujemy zdjęcia 
i relacje z bieżącej działalności Klubu.

jak jak skrótyskróty  wydarzeńwydarzeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy

Klub Senior +
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Parafialny Klub Sportowy

LIFE  
przy Parafii św. Stanisława B.M. w Siennicy

Jubileusz 25-lecia

Swój początek Klub ma w  1996 r. 17 
marca z  inicjatywy 

ówczesnego wikariu-
sza siennickiej parafii 
o. Romualda Kszuka, 
odbył się Zjazd Założy-
cielski Klubu. Uczestni-
czyło w  nim szesnastu 
mieszkańców Siennicy. 
Stwierdzono, że wspól-
ne uprawianie sportu 
jednoczy, zapobiega 
dewiacjom, popra-
wia kondycję i  dlate-
go konieczne jest, aby 
powstał taki klub na 
terenie gminy. Sporzą-
dzono więc Akt Zało-
życielski Parafialnego 
Klubu Sportowego Ka-
tolickiego Stowarzysze-
nia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ślubowanie członków klubu jednoznacznie 
stwierdzało, że „dar sportu jest darem życia 
jak dar krwi”. Nazwa klubu również nawią-
zuje do słowa ŻYCIE – LIFE, zaś logo 
przedstawia drzewo życia z herbu bi-
skupa Ratyzbońskiego, mającego przy 
swojej podstawie piłkę. Barwy klubo-
we strojów zawodników są w kolorze 
biało-niebieskim. Na zjeździe doko-
nano wyboru władz klubu; pierwszym 
prezesem został Leszek Wąsowski, 
a  wiceprezesami Mirosław Dudek 
i Robert Rowicki. Powołano też sekre-
tarza i  skarbnika. Uzyskane fundusze 
są przekazywane na potrzeby Klubu 
a opłaty członkowskie na rzecz KSS RP, 
wg ustaleń Kapituły Generalnej KSS 
RP. Na pierwszym spotkaniu przedsta-
wiono oczekiwane do osiągnięcia cele. Za-
rząd Klubu zobowiązał się do pozyskiwania 
środków finansowych od osób prywatnych 
i  instytucji na realizację działań klubu, by 
członkowie uczestniczyli w  imprezach KSS 
RP oraz Międzynarodowej Federacji Kato-
lickiego Wychowania Fizycznego i  Sportu 
FICEP, a także w imprezach polskich związ-
ków sportowych. Wszystko to w myśl hasła 

„Od Parafiady do Olimpiady” oraz zasady 
„fair play” i etyki katolickiej.

PKS „LIFE” opiera swą działalność na pra-
cy społecznej jago członków i sympatyków. 
Klub jest zobowiązany do przygotowania 
zawodników do udziału w zawodach w sze-
roko pojmowanym aspekcie: od zawodów 
lokalnych (parafialnych, gminnych) po 
zmagania międzynarodowe. Udział człon-

ków Klubu może odbywać się w  różnych 
dyscyplinach sportowych dla osób pełno-
sprawnych i  niepełnosprawnych. Celem 
nadrzędnym Klubu jest wychowanie dzieci 

i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, rekre-
ację, sport i  turystykę w  oparciu o  zasady 
etyki katolickiej i w myśl zasady „fair play”. 
Zgodnie z tym, opiekunowie mają za zada-
nie starać się kształtować w wychowankach 
szlachetne postawy, dbać o  czystość serca 
i mowy. Istotnym faktem działalności klubu 
jest to, że obejmuje swoim działaniem dzie-
ci i młodzież z terenów wiejskich. Młodym 

ludziom należy wskazywać wzorce do na-
śladowania pozbawione przemocy, wulga-
ryzmów czy uzależnień. Klub ma pomagać 
młodzieży jak w sposób pożyteczny i cieka-
wy spędzić czas, uczyć uczciwej rywaliza-
cji. Kultura fizyczna ma wpływ na zdrowie 
i  kondycję człowieka – służy mu i  go roz-
wija. Tak pojmowany sport może zapewnić 
harmonijny rozwój człowieka, a w przypad-
ku PKS „LIFE” - zarówno fizycznego, jak 

i duchowego. 

Powstanie Klubu wią-
zało się ze znalezieniem 
piętnastu zapaleńców, 
którzy chcieliby pod-
jąć się działań założy-
cielskich. Taką chęć 
wyrazili rodzice dzieci 
mieszkających w  Sien-
nicy, ale także nauczy-
ciele gminnych szkół. 
Wiadomość o  powsta-
niu Klubu szybko się 
rozeszła, a rodzice chęt-
nie zapisywali swoje 
dzieci na zajęcia sporto-
we. Nie było ograniczeń 
wiekowych, płciowych 
czy wyznaniowych. 

Najbardziej oblegana była sekcja piłki noż-
nej; inne np. siatkówki, koszykówki i  teni-
sa stołowego, nie spotkały się z  tak dużym 
zainteresowaniem i je z czasem rozwiązano. 

Klub, organizując rekreacyjne wyjaz-
dy dla swoich członków, zaprasza do 
uczestnictwa także dzieci niezrzeszo-
ne. Dla swoich zawodników stwarza 
możliwość wyjazdu na obozy sporto-
we letnie i zimowe, na których wzmac-
niają kondycję, uczą się współpracy 
w  grupie, odpowiedzialności i  samo-
dzielności. Siennicki Klub organizuje 
też turnieje piłkarskie dla zawodników 
różnych grup wiekowych na hali i na 
stadionie. Przyjeżdżają na nie okolicz-
ne drużyny oraz zawodnicy z zaprzy-
jaźnionych klubów z Białorusi.

Przez dwadzieścia pięć swojej działalności 
przez klub przewinęło się setki zawodników. 
Klub wychował trenerów i  sędziów piłkar-
skich. Wielu zawodników po skończeniu 
kariery w PKS LIFE kontynuowało przygo-
dę ze sportem w innych klubach.

Na swoim koncie PKS LIFE ma wiele suk-
cesów sportowych – zespołowych i indywi-
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dualnych. Do tych największych można 
zaliczyć te pierwsze z 2000 r. – I miejsce 
w IX Ogólnopolskim Turnieju Halowym 
w Warszawie (rocznik 1990), puchar fair 
play (rocznik 1990) oraz indywidualna 
statuetka „Króla strzelców”. Następne 
z wybranych sukcesów to:

- mistrzostwo Polski piłkarek PKS-u na 
samym początku naszej działalności;

- od 2003 r. Międzynarodowy Turniej 
Halowy w Piłce Nożnej na AWF, z któ-
rego od wielu lat zawodnicy wszystkich 
roczników klubowych przywożą puchary 
i nagrody;

- 2016 r. Aalborg Danube Cup (Dania) III 
miejsce (rocznik 2001);

- udział w  międzynarodowych turniejach 
piłki nożnej w Chorwacji, Austrii (2006 – IV 
i X miejsce, 2007 -V miejsce), Czechach, na 
Węgrzech.

26 czerwca br. odbyło się uroczyste zakoń-
czenie sezonu rozgrywkowego 2020/2021, 

jakże trudnego dla nas wszystkich. Także za-
sady odbywania meczów ligowych były inne 
pod każdym względem niż w sezonach po-
przednich. Nie stawiano w 100% na rywali-
zację, tylko na rozwój i wysiłek fizyczny. Jak 
zwykle odprawiona została uroczysta Msza 
Św., po której nastąpiło krótkie podsumo-
wanie 25 lat istnienia Klubu oraz podzięko-
wania dla osób najbardziej zaangażowanych 
w pracę oraz wsparcie organizacyjno-mate-
rialne. Wśród wyróżnionych osób znalazły 
się: ks. Mirosław Mikulski, ks. Romuald 
Kszuk, ks. Marek Kasprzak, ks. Dariusz Sto-
nio, Wójt Grzegorz Zieliński, Wójt Stanisław 

Duszczyk, trenerzy – Robert Rowicki, 
Stanisław Domański, Piotr Wojdalski, 
Radosław Jackowski, przyjaciele Klu-
bu – Michał Kobyliński, Krzysztof Si-
bilski, wolontariusze – Marzena Czyż-
kowska (obecna księgowa), Elżbieta 
Królak, Stanisław Czajka, Krystyna 
Rowicka i Robert Jackowski.

Obecni oraz byli zawodnicy, którzy 
uczestniczyli w uroczystości otrzyma-
li pamiątkowe medale i  koszulki. Po 
części oficjalnej, dzięki uprzejmości 
naszej braci strażackiej (szczególne 

podziękowania dla Piotra Ceregry i Artura 
Czajki) przenieśliśmy się do remizy strażac-
kiej w  Siennicy, gdzie miał miejsce słodki 
poczęstunek i grill obsługiwany przez rodzi-
ców pod nadzorem Michała Kobylińskiego. 
W  kuluarach miały miejsce wspomnienia, 
rozmowy i snucie planów na przyszłość.

Wszystkim obecnym i naszym sympatykom 
serdecznie dziękujemy!

Robert Jackowski

UKS 

„Berek” 
Żaków

UKS „Berek” Żaków zorganizował 
w  ostatnich tygodniach Wiosenny 

Bieg Zawiszy (ponad 50 zawodników), za-
wody gimnastyczne z  gimnastyki podsta-
wowej, a wcześniej Turniej Szachowy i Tur-
niej w  warcabach 100-polowych, również 
dla dzieci w  wieku przedszkolnym. A  na 
finał – Strefa Kibica w dniu pierwszego me-
czu Polaków na Euro. Niestety nasz doping 
nie wystarczył, ale duch w narodzie jest!

PSP Żaków
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Fenix
Początek rundy wiosennej sienniccy za-

wodnicy mieli w kratkę i wygrane były 
przeplatane pechowymi porażkami, ale od 
meczu z  MKS Małkinia Fenix rozpoczął 
serię 7 meczów bez porażki i pobił tym sa-
mym swój rekord.
Po meczach granych na wyjeździe wresz-
cie mogliśmy zobaczyć mecze na Stadionie 
Gminnym w Siennicy, gdzie drużyna poko-
nał Orzeł Unin oraz Kolektyw Oleśnica. Do 
zakończenia sezonu pozostał jeden mecz 
(26 czerwca z  Jastrzębiem Żeliszew) i  za-
wodnicy udadzą się na zasłużoną przerwę, 
gdyż intensywna runda, która była grana 

w środy oraz w weekendy mocno odcisnęła 
się na zdrowiu naszych zawodników. Nowy 
sezon rozpocznie się 15 sierpnia i już teraz 
zapraszamy wszystkich kibiców na nowy 
sezon 2021/2022.

Bartosz Paderewski

Miedzanka Miedzna Fenix Siennica 0:1

Fenix Siennica Watra Mrozy 0:2
Płomień Dębe 

Wielkie Fenix Siennica 1:0

Fenix Siennica Victoria Kałuszyn 4:1

Fenix Siennica Czarni Węgrów 1:3
Mazovia II Mińsk 

Mazowiecki Fenix Siennica 5:2

Fenix Siennica MKS Małkinia 1:3
Wilga Miastków 

Kościelny Fenix Siennica 3:4

Fenix Siennica Zryw Sobolew 7:2

Fenix Siennica Jabłonianka 
Jabłonna Lacka 3:1

LKS Ostrówek Fenix Siennica 0:3

Wektra Zbuczyn Fenix Siennica 0:3

Fenix Siennica Orzeł Unin 2:1

Fenix Siennica Kolektyw Oleśnica 3:0

Naprzód Skórzec Fenix Siennica 4:0

jakjak  sukcesy sportowesukcesy sportowe

Pod koniec listo-
pada 2020 r. 

Piotr Ceregra 
oraz Bartło-
miej Czajka 
zainic jowali 

zimowe wejścia 
do wody, tzw. 

morsowanie. W tym 
roku aura wyjątkowo sprzyjała zimo-
wym kąpielom. Po kilku spotkaniach w wą-
skim gronie szybko rozeszła się wieść wśród 
znajomych o siennickim morsowaniu. Grupa 
chętnych błyskawicznie się rozrastała. Po-
wstał pomysł powołania sekcji „Morsy Fenix 
Siennica”. Dołączają do niej wszyscy, którzy 
chcą się z  nami dobrze bawić – od cztero-
latków po seniorów, mieszkańców Siennicy, 
Gminy Siennica, jak również Mińska Mazo-
wieckiego.
Standardem stało się to, iż trzy razy w tygo-
dniu odwiedzaliśmy pobliskie akweny. Naszą 
bazą startową jest Gospodarstwo Agrotury-
styczne „Stare Siedlisko” w  Zglechowie. Po 
każdym spotkaniu powstawały nowe po-
mysły i  podnosiliśmy 
sobie poprzeczkę. 
Największym osią-
gnięciem było zanu-
rzanie się w rzece Świ-
der przy -23°C. 
Naszym morsowa-
niem zainteresowała 
się także telewizja Pol-
sat, która w programie 
„Z klimatem i z pasją” 

pokazała, jak grupa przyjaciół z Siennicy po-
trafi z radością i dla zdrowia spędzać wspól-
nie czas. Nie przez przypadek prowadząca 
program – Maria Sikorska skontaktowała się 
właśnie z  nami. Program ma na celu poka-
zanie ciekawych miejsc, których w  naszym 
regionie nie brakuje oraz ludzi, którzy mają 
pasje i  się w  nich realizują. Próbowaliśmy 
namówić gospodynię programu do wspól-
nej kąpieli, lecz nie miała tyle odwagi, żeby 
się z nami zanurzyć w to mroźne, niedzielne 
p op o ł u d n i e . 
Po morsowa-
niu, wspólnie 
przy ognisku 
rozmawialiśmy 
o  naszej pasji, 
jak powstała 
nasza grupa 
oraz o  innych 
ciekawostkach 
z w i ą z a n y c h 
z naszym regio-
nem. Cały film 
dostępny jest na 

YouTube pod tytułem: 
Z  klimatem i  z  pasją 
odcinek 25.
Podsumowaniem na-
szych lokalnych, wod-
nych kąpieli był wy-
jazd grupy ok. 30 osób 
nad polskie morze. 
Morsowanie w  Bał-
tyku utwierdziło nas 
w  tym, że idealnym 

pomysłem było powstanie grupy Morsów Fe-
nix Siennica.
Z  niecierpliwością oczekujemy kolejnych 
wejść do wody i mamy nadzieję, że nadejdzie 
równie piękna i mroźna zima. Przypomina-
my, że nasza sekcja jest otwarta dla wszyst-
kich chętnych – serdecznie zapraszamy. (Foto 
galeria prywatna Morsy Fenix Siennica.)

Anna Rembas
Bartłomiej Czajka
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jak jak skupiskoskupisko  rozmaitościrozmaitości

Uwaga!  
Konkurs!
Spróbuj swoich sił!

Przypominamy, że nasza Biblioteka wpi-
suje się w siennicki krajobraz już od 70 lat 
a „po drodze” dane jej było funkcjonować 
w  budynkach: przy ul. Mińskiej 8 (obec-
nie Antosiewicz Sklep Wielobranżowy), 
ul. Mińskiej 19 (aktualnie Delikatesy Kul-
fon) oraz przy ul. Kołbielskiej 1 (Urząd 
Gminy w Siennicy).

Jubileuszowa 
Kronika

Osiemset lat temu Konrad I, książę Ma-
zowsza i  Kujaw, przejął we władanie 

Siennicę, co zostało uwiecznione w doku-
mencie wystawionym w Radziejowie dnia 
15 czerwca 1220 roku. To właśnie na jego 
podstawie wiemy, że Siennica [Zenniza] 
już wtedy istniała!

W ramach obchodów Jubileuszu 800-lecia 
najstarszej pisemnej wzmianki o  Siennicy 
zapraszamy do składania pamiątkowych 
wpisów – życzeń dla Siennicy w  Jubile-
uszowej Kronice Rodzinnej. Zachęcamy 
także do wklejania w niej aktualnych zdjęć 
rodzinnych (format 9x13 cm). Zostawmy 
piękną pamiątkę dla naszych następców. 
Księga jest dostępna w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Siennicy w godzinach otwar-
cia placówki.

Istnieje możliwość nadsyłania materiałów – tekstów i zdjęć (jako osobne pliki) do następnego numeru Czasopisma do dnia 15 września 

2021 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”. 

Nowi Mieszkańcy
Za każdym razem, gdy na świat przychodzi 
dziecko, świat jest tworzony od nowa. 

 Jostein Gaarder - „W zwierciadle niejasno”

Zachęcamy Rodziców do nadsyłania 
zdjęć swoich nowo narodzonych po-

ciech na adres: gbpsiennica@poczta.fm 
Nadesłane fotki (1 szt. dobrej jakości) wraz 
z danymi (imię, nazwisko i data ur.) będą 
prezentowane w kolejnych numerach Sien-
niczki. W  tytule wiadomości proszę wpi-
sać: Nowi Mieszkańcy. 

Przesyłając zdjęcie jednocześnie wyrażają 
Państwo zgodę na publikację wizerunku 
dziecka wyłącznie w  celach związanych 
z wydawnictwem Sienniczki. 

Nowy konkurs: proszę podać 6 nazwisk 
gości specjalnych, którzy odwiedzili Bi-
bliotekę w ramach Spotkań autorskich. 
Odpowiedzi należy nadsyłać do 5 września 
2021 r. mailowo: gbpsiennica@poczta.fm 
lub składać osobiście w siedzibie Redakcji 
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (do po-
brania na bibliotekasiennica. pl zakładka: 
Sienniczka). Czekają upominki!

Florian Pacek ur. 26.02.2021 r.

Wiktoria Diana Przyborowska ur. 04.04.2021 r.

Jakub Brewczyński ur. 15.03.2021 r.

Łukasz Lewandowski ur. 14.04.2021 r.




