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Drodzy Czytelnicy
i Użytkownicy Biblioteki!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii:

Równocześnie zachęcamy do korzystania z zasobów dostępnych
w bibliotece cyfrowej POLONA oraz do kontaktu ze sztuką poprzez
kanały internetowe: #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy i filia biblioteczna w Grzebowilku jest zamknięta dla czytelników do odwołania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Ze swej strony polecamy kreatywną rodzinną zabawę w układanie
krzyżówek – szczegóły na 27 stronie Sienniczki.

Nie będą realizowane rezerwacje ani zamówienia zbiorów. Jednocześnie informujemy, że nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie
zbiorów bibliotecznych w okresie zamknięcia placówek.
W trosce o bezpieczeństwo uczestników wydarzeń kulturalnych, do
odwołania, nie będą organizowane spotkania sekcji, zajęcia, warsztaty, spotkania autorskie, a także planowane na ten czas wydarzenia
kulturalne w gminie. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco
informować na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Więcej aktualnych informacji na: www.gov.pl

To także dobry czas na powrót do zaniedbanych zainteresowań,
choćby takich jak nauka gry na instrumentach muzycznych, pisanie
wierszy, malowanie, szydełkowanie czy majsterkowanie – zwłaszcza,
gdy robimy to wspólnie z całą rodziną.
Kontakt w sprawie serwisu Legimi, systemu bibliotecznego, prolongat, katalogu online oraz wydarzeń kulturalnych i składu czasopisma: gbpsiennica@poczta.fm
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zadbajmy o siebie i innych!

#zostanwdomu
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Szanowni Czytelnicy,
Dziś, nadchodzące święta Wielkiej Nocy
w sposób szczególnie wymowny
przypominają nam o swojej głębokiej istocie
– NADZIEI.
Światłość pokonała ciemności.
Życzymy zatem Państwu
nieustającej nadziei na lepsze jutro,
dużo zdrowia i tyleż samo okazji
do umacniania serdecznych więzi z najbliższymi.
Błogosławionych Świąt!
		
		

Redakcja Sienniczki

jak słowem

wstępu

Szanowni Państwo!
W

itam w jakże trudnym
okresie. Obecna sytuacja, stawia przed
nami wiele nowych
wyzwań. Wymusiła
też przeorganizowanie pracy Urzędu
Gminy i ograniczenie bezpośrednich kontaktów z interesantami. Nadal jednak jesteśmy do Państwa dyspozycji. W celu załatwienia niezbędnych
spraw proszę korzystać z telefonu: 25 757
20 20, e-maila: gmina@ugsiennica.pl lub
skrzynki ePUAP.

Proszę również, aby szczególnie teraz
zwrócić uwagę na osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy. Jeśli nie jesteście
Państwo w stanie pomóc swoim sąsiadom,
proszę zgłaszać takie potrzeby do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem
telefonu 25 757 22 64 lub 507 043 944.

ne są przetargi na modernizację gminnej
oczyszczalni ścieków i kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej. Trwa rozpoczęta w lutym br. budowa budynku Gminnej
Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka
Kultury, Urzędu Gminy w Siennicy oraz
przebudowa ul. Bankowej w Siennicy.

Jednocześnie dziękuję za ogromne zaangażowanie pracownikom GOPS w Siennicy.
Panie nie szczędzą sił, by sprostać nowym
wyzwaniom. Niosą pomoc nie tylko swoim
dotychczasowym podopiecznym. Podziękowania kieruję również do strażaków ochotników, którzy wspierają działania GOPS-u.

W tym trudnym czasie życzę Państwu
przede wszystkim zdrowia, ale też siły
i spokoju. Zwracam się do Państwa z prośbą
o zachowanie rozwagi i ograniczenie opuszczania swoich domów; również w nadchodzącym świątecznym okresie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie nie tylko
swoje i swoich najbliższych, ale także pozostałych mieszkańców naszej Gminy.

Pomimo niełatwej sytuacji Gmina realizuje
swoje zadania i inwestycje. Przygotowywa-

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
składam Państwu
najserdeczniejsze życzenia
- przede wszystkim zdrowia,
pogody ducha
i wszelkiej pomyślności.
Niech ten świąteczny nastrój
umocni naszą wiarę
w odradzające się życie
i rozbudzi nadzieję
i wzajemną życzliwość.
Wójt Gminy Siennica

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
ul. Latowicka 9
05-332 Siennica
tel./fax 25 757 22 76
e-mail: gbpsiennica@poczta.fm
Zespół Redakcyjny w składzie:
Monika Pszkit, Elżbieta Jurkowska

Projekt graficzny/ Skład:
Marcin Ławrysz
Druk: Foldruk Media
Nakład: 700 egzemplarzy
Na okładce: zdj. archiwalne GBP
Czasopismo dostępne wersji w elektronicznej na:
www.bibliotekasiennica.pl
www.ugsiennica.pl

Urząd Gminy w Siennicy
ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica
tel. 25 757 20 20, fax 25 757 20 95
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian
w nadsyłanych tekstach.
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Dlaczego płacimy coraz więcej za wywóz śmieci?

W

raz z upływem 2019 r. przestała
obowiązywać umowa za odbiór odpadów z terenu Gminy Siennica. Dlatego,
zgodnie z obowiązującym prawem, został
ogłoszony przetarg. Kwota zaproponowana
przez (jedynego) biorącego w nim udział
oferenta spowodowała konieczność zmiany
procedury ponownego ogłoszenia przetargu – tzw. unijnego. Do czasu jego rozstrzygnięcia (na pierwszy kwartał 2020 r.) Wójt
Gminy wynegocjował z firmą Ekolider cenę
1 152 zł za 1 tonę odebranych odpadów,
co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dawało stawkę 16 zł/miesiąc. Pomimo wzrostu
kwoty w stosunku do ubiegłego roku, nadal
była to jedna z najniższych stawek nie tylko
w powiecie mińskim, ale również w całym
kraju.

maleje. Nie bez znaczenia na podwyżkę ceny
za tonę śmieci, miał również wzrost kosztów
jakie ponoszą firmy (m.in. zatrudnienie pracowników, wzrost cen energii dla przedsiębiorców, ograniczone możliwości przetwarzania śmieci przez Regionalne Instalacje
Przetwarzania Odpadów), ale również to,
że zgodnie z ustawą w miesiącach od kwietnia do października odbiór odpadów będzie
odbywał się dwa razy w miesiącu.

Na znaczny wzrost cen za odpady w stosunku do ubiegłego roku, wpłynęła zmiana zasady rozliczania opłat. W latach poprzednich obowiązywała cena ryczałtowa
co oznaczało, że niezależnie od ilości odebranych odpadów Urząd płacił stałą kwotę wynikającą z ówcześnie obowiązującej
umowy. Obecnie jest to cena kosztorysowa
(czyli za odbiór 1 tony odpadów), dlatego
w zależności od ilości ton, cena ta rośnie lub

styczeń: 159,29 odebranych ton x 1152 zł
za 1 tonę: 183 502,08 złotych
luty: 142,16 odebranych ton x 1152 zł
za 1 tonę: 163 768,32 złotych

Rok 2019
Miesiąc

W trakcie prowadzenia zbiórki odpadów
z terenu gminy w pierwszym kwartale bieżącego roku okazało się, że w stosunku do
ubiegłego roku nastąpił znaczny wzrost ich
ilości (patrz tabela).
W związku z tym Urząd zapłacił należność:

W przeliczeniu na jednego mieszkańca
faktyczna cena za odpady wyniosła więc:

Ilość odpadów
(tonach)

Styczeń

85.13
Dla porównania:
159.29 ton w 2020 r.

Luty

60.992
Dla porównania:
142.16 ton w 2020 r.

Marzec

78.753

Kwiecień

98.7

Maj

95.48

Czerwiec

89.29

Lipiec

129.73

Sierpień

141.715

Wrzesień

116.72

Październik

86.98

Listopad

75.33

Grudzień

42.52

Razem

1101.34

Z powyższego wyliczenia jasno wynika,
że wzrost ilości odebranych odpadów,
znacząco wpływa na ich cenę w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pobierana w pierwszym kwartale br. kwota
wysokości 16 zł – nie była wystarczająca.
Ilość wytwarzanych odpadów w naszej
Gminie jest ogromna w przeliczeniu
na jednego mieszkańca, wyniosła:
•
•

w styczniu: 23,3 kg/osobę
w lutym: 20,8 kg/osobę.

Podane ilości wynikają z kart przekazania odpadów, co zostało potwierdzone
przeprowadzonym kontrolnym ważeniem każdego samochodu odbierającego odpady (wjeżdżającego i opuszczającego teren naszej gminy).
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Po rozstrzygnięciu przetargu (w marcu) podpisana została umowa, zgodnie
z którą cena za 1 tonę odebranych odpadów do końca 2020 r. będzie wynosiła: 1 242 zł. Cena ta ponownie wzrosła.
Jedynym sposobem na obniżenie
stawki na mieszkańca gminy, na który
wszyscy mamy wpływ, jest zmniejszenie ilości produkowanych odpadów.
Należy podkreślić, że obowiązujące
prawo czyni z Urzędu Gminy jedynie
„pośrednika” w odbiorze odpadów, co
oznacza, że Urząd organizuje zbiórkę
i uiszcza faktury z wniesionych przez
mieszkańców opłat. Urząd nie może
do faktur dopłacać własnych środków,
nie może też „zarabiać” na odpadach.
Oznacza to, że w rocznym rozrachunku:
ilość wypłaconych firmie wyłonionej
w przetargu środków przez urząd musi
być równa ilości środków wpłaconych
przez mieszkańców.
Jak mieszkańcy gminy mogą wpłynąć
na obniżenie ceny za odpady?

Produkujmy mniej odpadów!
1.

nie wystawiajmy odpadów bio-degradowalnych, które można składać w kompostownikach,
2. ograniczmy produkcję śmieci – nie
używajmy toreb foliowych, butelek
plastikowych itp.
3. do ogrzewania domu wykorzystujmy opał, w wyniku spalania którego powstaje minimalna ilość popiołu,
4. podczas zakupu nowego sprzętu
AGD/RTV przekazujmy do sklepu
stary, zużyty sprzęt (sprzedawca
ma obowiązek go przyjąć), dotyczy
to również opon.
Należy również podkreślić, że osoby
prowadzące działalność gospodarczą
mają obowiązek podpisania odrębnej
umowy na obiór i zagospodarowanie
odpadów produkowanych w wyniku
prowadzenia tej działalności z dowolną
firmą posiadającą pozwolenie na przewóz odpadów na terenie Gminy Siennica. Odpadów powstałych w wyniku
prowadzenia działalności, nie można
oddawać podczas zbiórki organizowanej przez gminę.

jak sprawny

urząd

Posiadanie kompostownika może obniżyć opłatę za odpady!
Rada Gminy w Siennicy podjęła uchwałę, na podstawie której posiadacze kompostowników, którzy zadeklarują jego posiadanie, zapłacą miesięcznie dwa złote mniej (od
osoby) za wywóz odpadów ze swojego gospodarstwa domowego. W przypadku rodziny 4-osobowej posiadanie kompostownika daje możliwość zaoszczędzenia 96 złotych
rocznie.
Definicję kompostownika określa „Regulamin utrzymania czystości porządku na terenie
Gminy Siennica”, zgodnie z którym kompostownik to: skrzynia drewniana, z prętów lub tworzywa sztucznego ustawiona na podłożu przepuszczalnym o wysokości nieprzekraczającej
1,5 m w świetle. Oznacza to, że niezależnie z jakiego materiału wykonamy kompostownik, to
wysokość kompostowanych bioodpadów nie może być wyższa niż 1,5 m – niezależnie od tego,
czy stoi on na gruncie, czy jest zakopany. Kompostownik może być otwarty lub zamknięty.
Zgodnie z §36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
odległość kompostowników o pojemności do 10 m³ powinna wynosić co najmniej:
1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do magazynów produktów spożywczych – 15 m,
2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.
odległość kompostowników o pojemności do 10 m³ w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej
lub rekreacji indywidualnej powinna wynosić co najmniej:
1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi –
5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.
odległość kompostowników o pojemności powyżej 10 m³ (do 50 m³) powinna wynosić co
najmniej:
1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do magazynów produktów spożywczych – 30 m,
2. od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,
3. od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.
Usytuowanie kompostownika w odległości mniejszej niż wskazana powyżej, uprawnia sąsiada
do zgłoszenia naruszenia prawa do inspektora nadzoru budowlanego (który może nakazać
rozbiórkę) i/lub złożyć pozew na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego o zaprzestanie składowania kompostu z uwagi na uciążliwy zapach. Kompostownik powinien być zlokalizowany
w miejscu osłoniętym od wiatru i mocnego słońca, zapobiega to nadmiernemu przesychaniu
zgromadzonego materiału oraz zapewnia optymalną wilgotność i temperaturę, która sprzyja
procesom przemiału. Gleba na której ustawiony jest kompostownik, powinna być piaszczysta. W miejscach porośniętych trawą niezbędne jest jej całkowite usunięcie. Jeżeli podłoże
pod kompostownikiem pozostanie przepuszczalne, to nawet obfite opady nie spowodują zgromadzenia się nim wody.
Pamiętajmy, że dzięki posiadaniu kompostownika:
•
wyprodukujemy mniejszą ilość odpadów - więc mniej za nie zapłacimy,
•
zadbamy o środowisko naturalne,
•
wyprodukujemy własny nawóz, który wykorzystamy do użyźnienia działki.

Szanowni Państwo!
W związku z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA chcemy ograniczyć przesyłanie
do Państwa dokumentów w formie papierowej tradycyjną pocztą. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o mailowe
przesłanie do Urzędu Gminy w Siennicy

zgody na odbiór drogą elektroniczną zawiadomienia o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Siennica.
Proszę o odpisanie zwykłym mailem
(bez drukowania, scanowania itp.)
oświadczenia o przykładowej treści

ZASADY SKUTECZNEGO
KOMPOSTOWANIA

•

Kompostownik postaw w zacienionym
miejscu - unikniesz przesuszenia.

•

Na początek wysyp gotowy kompost
lub ziemię ogrodową zakupioną w sklepie.

•

Dorzucaj kolejne odpadki organiczne
pozostałe z domu i ogrodu.

•

Kolejne warstwy przesyp żyzną ziemią
dla usprawnienia procesu rozkładu.

•

Przykryj kompostownik warstwą liści
lub workiem jutowym aby zachował
ciepło i wilgoć.

•

Pilnuj wilgotności kompostownika suchy zroś wodą.

•

Unikaj przelania; bo może to doprowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu.

•

Przelany kompost wymieszaj i przełóż
niezadrukowanymi kartkami papieru
lub opakowaniami po jajkach - tzw.,
wytłoczkami.

•

Kompostownik założony wiosną to żyzna ziemia do jesiennego ogródka.

na adres: rolnictwo@ugsiennica.pl lub
gmina@ugsiennica.pl
Ja .......... zamieszkały w ........ występuję z prośbą o doręczenie zawiadomienia
o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną na adres e-mail: ......@.......
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Dzień Sołtysa

11

marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie
wdzięczności i szacunku sołtysom za ich
pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa
na rolę sołtysa. Z tej okazji w Urzędzie
w Gminy Siennica odbyło się uroczyste spotkanie z Sołtysami, których zaprosili Wójt
Gminy Stanisław Duszczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Zenon Jurkowski.
Dziękując gospodarzom sołectw za ich za-

Spotkanie

W

dniu 2 marca 2020 r. na zaproszenie
Wójta Gminy Siennica, gościł Pan Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegorowanych Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie
spotkania omówione zostały problemy, które
dotyczą niemal każdej gminy, związane z gospodarką odpadami oraz rosnącymi opłatami
za odbiór odpadów. Na podwyżkę o 200, 300
a w niektórych gminach nawet 1000% ceny za
odbiór odpadów składa się wiele czynników, np.
wysokie opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty środowiskowej, zwiększone opłaty na RIPOKach; gminy
zostały zobowiązane do wprowadzenia bardzo
kosztownego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Na drastyczny wzrost cen wpływają
również rosnące koszty firm odbierających
odpady, w tym: wzrost cen energii elektrycznej,

angażowanie, życzono im satysfakcji z pracy
na rzecz lokalnej społeczności, osiągnięcia
zaplanowanych celów oraz wytrwałości.
Gospodarze uroczystości zaznaczyli, jak
ogromne znaczenie dla rozwoju Gminy
i dobra jej mieszkańców ma praca Sołtysa,
jak ważna jest właściwa i szeroka współpraca z lokalną społecznością.
Następnie Pan Wójt odczytał życzenia skierowane do Sołtysów od Prezydenta Rzeczy-

minimalnego wynagrodzenia zatrudnionych
pracowników czy zalegających odpadów gotowych do spalenia w związku ze zbyt mała ilością
spalarni. Wzrost ceny powoduje również coraz
większa ilość wytwarzanych odpadów.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na fakt, że Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
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pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezesa PSL Władysława Kosiniaka – Kamysza.
Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących spraw sołectw. Sołtysom przygotowano także drobne upominki, dyplomy
oraz tort z okolicznościową dekoracją.
Na zakończenie spotkania wszyscy zgromadzeni stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
(UG)

nakłada obowiązek samofinansowania się systemu gospodarki odpadami, co oznacza, że
gmina nie może czerpać zysku z gospodarowania odpadami, ale również nie może dofinansowywać opłaty za odbiór odpadów od swoich
mieszkańców.
(UG)
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Kulturalny Urząd

S

trony Umowy (podpisanej 11 lutego) re- biblioteka zmieni swoja siedzibę, co przyczyprezentowali: Zamawiający – Wójt Gmi- ni się do jej dalszego rozwoju i zdecydowanej
ny Siennica Stanisław Duszczyk, Dyrektor poprawy warunków organizacji codziennej
GBP Elżbieta Jurkowska i Skarbnik Gminy pracy. Wejście oraz komunikacja wewnątrz
Renata Nowakowska oraz Wykonawca – budynku przystosowana będzie dla osób starPełnomocnik Konsorcjum Michał Wojtasik, szych i niepełnosprawnych, co pozwoli wzboreprezentujący Konsorcjum firm FECTUM gacić program oferty bibliotecznej o zajęcia
S.A. (Lider Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo dla kolejnych grup odbiorców. Powstaną: poHandlowo Usługowe Paweł Ozdarski (Part- mieszczenia socjalne, biurowe, wypożyczalnia
ner Konsorcjum). Przedmiotem umowy jest dla dorosłych, czytelnia internetowa i ogólna,
budowa 3-funkcyjnego budynku użyteczno- dział dla dzieci i sala wielofunkcyjna (w pełni
wyposażona w nowoczesne
ści publicznej (Urząd Gminy, Biblioteka i Ośrodek Biblioteka Publiczna w Siennicy urządzenia multimedialKultury) wraz z dostawą uzyskała dofinansowanie w kwocie ne typu ekran, rzutnik,
tv itp). Pojawią się takwyposażenia, parkin1 273 000 zł
że odpowiednie regały
giem oraz wykonaniem
wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji do eksponowania regionaliów i prac Sekcji
wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia terenu
a także tarasu dydaktyczno-historycznego.
W kosztach realizacji całego zadania partycypuje Gmina Siennica i Gminna Biblioteka
Publiczna w Siennicy.
Po złożeniu podpisów Wójt Stanisław Duszczyk i Dyrektor Elżbieta Jurkowska udali się
na plac budowy, gdzie dokonali symbolicznego wbicia łopaty pod budowę tego wyjątkowego obiektu.
Jeśli wszystkie założenia będą zrealizowane
na czas, to już pod koniec tego roku siennicka

bibliotecznych. Będzie to miejsce spotkań
autorskich, szkoleń, warsztatów i wydarzeń
promujących czytelnictwo. W ramach zagospodarowania terenu powstaną nowe miejsca
w infrastrukturze biblioteki: letnia czytelnia
i tarasy historyczno-dydaktyczne. Przy wejściu
do biblioteki zostanie uruchomiony nowoczesny system automatycznych zwrotów książek.
Całość terenu będzie odpowiednio doświetlona, utwardzona i zmonitorowana. Wszystkie
pomieszczenia zostaną w pełni wyposażone
w materiały niezbędne do realizacji zakresu
rzeczowego zadania (m.in. w meble i sprzęt
informatyczny). Mamy nadzieję, że obecna
sytuacja, z którą przyszło zmierzyć się nam
wszystkim, nie pokrzyżuje tych ambitnych
planów i zamierzeń.
Inwestycja dotycząca budowy gmachu biblioteki realizowana jest jako zadanie „Biblioteka dla
Siennicy” w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, na którego realizację
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 273 000 zł ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu
państwa.
Elżbieta Jurkowska
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Dotacja z PROW
na budowę
sieci kanalizacyjnej

W

dniu 5 marca 2020 r., Wójt Gminy Siennica Stanisław
Duszczyk oraz Skarbnik Gminy Renata Nowakowska,
w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie, podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Siennica”. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 897 834,00 złotych. W ramach
inwestycji wybudowane zostanie 1 315 metrów sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Zalesie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji
typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie: „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
(UG)

Przebudowa
ulicy
Bankowej
T

rwają prace związane z przebudową ul. Bankowej w Siennicy. W ramach umowy z F.H.U. Waldemar Salamon zostanie
wykonana podbudowa oraz nawierzchnia z kostki brukowej, kanalizacja deszczowa oraz urządzenia dla stałej organizacji ruchu,
czyli próg zwalniający oraz znaki pionowe. Wartość inwestycji
493 458,23 zł.
(UG)
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Złote Gody
W

dniu 30 grudnia 2019 r. Urząd Gminy
w Siennicy miał zaszczyt gościć 8 par,
które zgodziły się cieszyć razem z nami ich
szczęściem i wspólnie uczcić 50. rocznicę
ślubu.
Podczas uroczystości Pan Wójt Stanisław
Duszczyk udekorował małżonków medalami za wieloletnie pożycie małżeńskie nadanymi im przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
Honory przyjęli Państwo:
1.
2.
3.

Anna i Eugeniusz Antosiewicz
Helena i Jan Augustyniak
Celina i Stanisław Kot

100 lat
S

tyczeń tego roku był miesiącem, w którym
mogliśmy cieszyć się niezwykłymi
jubileuszami. Dwoje mieszkańców naszej Gminy obchodziło setną rocznicę
urodzin: 18 stycznia 1920 r. urodziła
się Pani Eugenia Jarzębska, a 25 stycznia – Pan Stanisław Zawadka.

4.
5.
6.
7.
8.

Janina i Ryszard Łubkowscy
Hanna i Stanisław Pszonka
Danuta i Jerzy Ruta
Celina i Jerzy Sujak
Jadwiga i Stanisław Wasążnik

Nasi Jubilaci najlepiej wiedzą, że małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe radosne
chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk,
smutków i nieszczęść. Wszak w przysiędze małżeńskiej ślubowali, że będą ze sobą
na dobre i na złe – wyszli z tej próby zwycięsko. Nagrodą dla nich jest szczęście dzieci,
uśmiech wnuków, prawnuków oraz radość,
którą mają z kim dzielić.
Człowiek jest stworzony do życia w towarzystwie, więc życzymy Wszystkim naszym
mieszkańcom takich towarzyszy życia,
z którymi w każdym czasie da się przeżyć
wspólnych nawet 100 lat.

Dziękujemy rodzinom Jubilatów za umożliwienie nam tego spotkania; jesteśmy świadomi, że opieka nad osobami starszymi

urząd

Szacownych Gości podjęli: Wójt Gminy
Pan Stanisław Duszczyk, Pani Sekretarz
Ksenia Wąsowska, Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego – Panie Elwira Cabaj, Ewa
Chwesiuk Małgorzata Kobza. Pamiątkowe
zdjęcia wykonał Pan Piotr Strzelec. Całą
uroczystość uświetnił Pan Kamil Szuba grą
na akordeonie.
Drodzy Jubilaci, 50 lat temu:
- uczciliście swą miłość złotą obrączką,
- podchodziliście do życia z wielką ochotą,
- było Was tylko dwoje,
- przestaliście dzielić świat na „moje twoje”.
W tym szczególnym dniu Waszych Złotych
Godów, pragniemy z całego serca pogratulować pięknego stażu oraz życzyć Wam błogosławieństwa Bożego na dalsze lata małżeństwa.
(UG)

przysparza wiele obowiązków i wyrzeczeń,
dlatego jest nam niezmiernie miło, że dzięki
nim – opiekunom udało nam się odwiedzić
z życzeniami naszych zacnych Stulatków. Zdjęcie z wizyty u Pana
Stanisława Zawadki zamieszczamy
dzięki uprzejmości Pani Renaty
Bąk.
Najstarszym mieszkańcom Gminy
życzymy jeszcze wielu chwil radości i dużo, dużo zdrowia.

Zgodnie z tradycją Urzędu Gminy
w Siennicy szanownych Jubilatów odwiedził Pan Wójt Stanisław Duszczyk
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Elwira Cabaj.

(UG)
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Olimpiada KGW

W

dniu 25 lutego w urzędowej sali
konferencyjnej odbyła się – organizowana przez pracownika MODR Jolantę
Sadoch-Krusiewicz – Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie
Domowym i Przedsiębiorczości. Wzięły
w niej udział 44 panie, mieszkanki gminy
Siennica – liderki w swoim środowisku.
Z ramienia MODR Oddziału Siedlce olimpiadę przeprowadziła Maria Sudnik. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczestniczki
rozwiązywały test składający się z 40 pytań
z dziedzin dotyczących rolnictwa, zagospodarowania zagrody wiejskiej, żywienia,
ekologii i przedsiębiorczości. Gdy komisja
dokonywała oceny testów, pani Maria omówiła z uczestniczkami poprawne odpowiedzi. Po przeprowadzeniu dogrywki komisja
ustaliła finalistki 3 pierwszych miejsc. Laureatkami olimpiady na poziomie gminnym
zostały: Lucyna Dróżdż z Bestwin – I miejsce; Bogumiła Podrucka również z Bestwin
– II miejsce oraz Ewa Kulka z Żakowa – III

miejsce. Zwyciężczynie będą reprezentować naszą gminę podczas olimpiady powiatowej.
Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody rzeczowe z rąk Pana Wójta Stanisława Duszczyka ufundowane przez Urząd
Gminy w Siennicy, a były to upominki dla
laureatek: koc, komplet ręczników, komplet pościeli oraz nagrody pocieszenia
(ręczniki) dla pozostałych rywalek. Wydarzeniu towarzyszyła degustacja potraw

przygotowanych przez uczestniczki oraz
wystawa rękodzieła. Spotkania tego typu są
doskonałą okazją do integracji, pogłębiania
wiedzy, wymiany doświadczeń a także, po
prostu, oderwania się od codziennej rzeczywistości i spędzenia kilku miłych chwil
w towarzystwie koleżanek.
Zatem, miłe Panie, do zobaczenia za rok!
Jolanta Sadoch-Krusiewicz

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Siennica

19

stycznia w siennickiej Hali Sportowej miał miejsce Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Siennica.
W turnieju wzięło udział 89 zawodników.
Ich zmagania trwały 5 godzin. Klasyfikacja
końcowa przedstawia się następująco:
DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
1.
Zagórska Natalia
2.
Zagórska Aleksandra
3.
Ocypa Wiktoria
CHŁOPCY ROCZNIK 2009 młodsi
1.
Śluzek Oskar
2.
Świder Szymon
3.
Krupa Wojciech
CHŁOPCY ROCZNIK 2007-2008
1.
Michalik Maciej
2.
Śluzek Wiktor
3.
Rosłaniec Kamil
CHŁOPCY ROCZNIK 2005-2006
1.
Trejda Piotr
2.
Chmielewski Piotr
3.
Osiński Wiktor

ROCZNIK 2004-2001
1.
Całka Dawid
2.
Zyśk Jakub
3.
Bylinka Kamil
KATEGORIA OPEN
1.
Zwierz Przemysław
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2.
3.

Wojdalski Piotr
Kotowski Damian

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim
zawodnikom życzymy wielu sukcesów.
(UG)
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Gminne Przedszkole w Siennicy

W

piątek, 31 stycznia nasze przedszkole gościło Seniorki z Klubu Senior+
z GOPS. Panie z łezką w oku obejrzały
program artystyczny z okazji Dnia Babci
i Dziadka zaprezentowany przez naszych

milusińskich. Następnie wysłuchały koncertu w wykonaniu Pana Adama Kura goszczącego w przedszkolu. Utwory z lat młodości, zaśpiewane przy akompaniamencie
akordeonu, wywołały kolejną falę wzruszeń.

Przedszkolaki wręczyły Seniorkom upominek a piątkowe przedpołudnie upłynęło
w bardzo miłej i radosnej atmosferze przy
filiżance herbaty i słodkim poczęstunku.
(GP)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Starogrodzie

W

środę 18 grudnia 2019 r. do naszej
szkoły zawitał Mikołaj. W ramach
akcji „Paczka świąteczna” i dzięki pomocy sklepów sieci Lidl dzieci z młodszych
klas zostały obdarowane prezentami. Radości nie było końca. Dzieci z zaciekawieniem otwierały paczki, a Mikołaj wyruszył
w dalszą drogę…

szkolną, wprowadzając nastrój świąteczny
pokazaliśmy rodzicom, gościom i lokalnej
społeczności umiejętności wokalno-recytatorskie uczniów klasy III i VI. Po występach Pani Dyrektor Beata Walas złożyła
wszystkim zgromadzonym życzenia bożonarodzeniowe. Uroczystość zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem znanej kolędy

szkoły”. W tym roku zbieraliśmy fundusze
na szkolne multimedia. Zainteresowanie koncertem i chęć wsparcia nas przez
mieszkańców i zaproszonych gości było
wielkie. To bardzo krzepiące, że potrafimy
otworzyć swoje serca i pomagać tym, którzy tego potrzebują. Mottem naszego tegorocznego spotkania były słowa Kornela

Uroczystość Jasełek od dawna wpisana
jest do kalendarza uroczystości szkolnych.
W tym roku, 19 grudnia, również miała
miejsce, tym razem pn. „Otwórzcie serce,
drogi prostujcie”. Integrując społeczność

„Dzisiaj w Betlejem” łamiąc się opłatkiem
i składając sobie życzenia.

Makuszyńskiego „Mądrym być to wielka
sztuka, ale dobrym jeszcze większa”.

W niedzielne popołudnie 19 stycznia odbył się Koncert Charytatywny „Razem dla

Jedną z najbardziej oczekiwanych imprez
szkolnych jest zabawa choinkowa połączo11
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na z Dniem Babci i Dziadka. W tym roku odbyła się ona w ostatnim dniu stycznia kończącym pierwszy semestr nauki. Dzień ten
jest wyjątkowy z powodu niezwykłych gości – Babć i Dziadków,
którzy co roku licznie odwiedzają naszą szkołę. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń i łez radości.
Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Beata Walas witając
wszystkich gości ciepłymi słowami. Podkreśliła, jak ważni są
dziadkowie w życiu każdego człowieka. W dalszej części babcie
i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach
artystycznych. W drugiej części spotkania wszyscy zostali zaproszeni na obiad i słodki deser przygotowany przez rodziców naszych uczniów. Do zobaczenia za rok!
(PSP)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Siennicy

N

asza placówka to miejsce, w którym uczniowie lubią przebywać.
Spędzają tu wiele czasu i traktują szkołę jak swój drugi dom,
dlatego Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najciekawszy bożonarodzeniowy wystrój klasy, aby w tym magicznym czasie stworzyć przyjemną, świąteczną atmosferę. Wspólnie z wychowawcami
uczniowie z wielką ochotą zaangażowali się w przystrajanie sal, wykazując się niezwykłą pomysłowością. W klasie IIIb odbyły się także
warsztaty plastyczne pt. „Stroik świąteczny”. Licznie przybyli rodzice
zadbali o potrzebne materiały i włączyli się do wspólnej pracy. Podsuwali swoje pomysły. Pomagali w trudniejszych pracach, np. przy
klejeniu na gorąco. Dzieci były bardzo zaangażowane w pracę i każde starało się jak najlepiej wykonać swoje zadanie. Panowała miła
i serdeczna atmosfera. Pięknie ustrojone sale lekcyjne uatrakcyjniły
wigilie klasowe. Uwieńczeniem świątecznego nastroju były szkolne
jasełka, podczas których wielkimi talentami wykazali się uczniowie
klas IV i Vb. Zorganizowany został także konkurs kolęd dla naszych
przedszkolaków.

„KOCHAMY

WAS CAŁYM SERCEM”
– pod takim hasłem dnia
29 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Dzieci z oddziałów przedszkolnych pamiętały
o swoich Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla nich przepiękne przedstawienie, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty. Wszyscy z dumą patrzyli na
swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej
wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość,
uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci
zarówno dzieci, jak i Dziadków!
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U

czniowie siennickiej „podstawówki” nawet w ferie lubią spędzać czas
w szkole. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie w bogatej ofercie zajęć. Dla uczniów
klas III i IV, w ramach projektu unijnego
„Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy”, zostały zorganizowane
półkolonie pn. „Laboratorium Naukowe”.
Na zajęciach uczniowie wykonywali różne eksperymenty pozwalające lepiej zrozumieć otaczający świat. Dowiedzieli się,
czym jest powietrze i co to jest ciśnienie,
a przy użyciu sody i octu nauczyli się pom-

„T

ropiciele” i „Odkrywcy” gościli przedstawiciela służby zdrowia – doktor
Izabelę. Dzieci miały szansę dowiedzieć się
wielu ciekawostek medycznych, obejrzeć
specjalistyczny sprzęt, a także z perspektywy

pować balony dwutlenkiem węgla. Poznali też, czym jest napięcie powierzchniowe
i dowiedzieli się, jak można je zniszczyć.

Każdy wybudował swoją własną katapultę. Ponadto dzieci miały możliwość lepiej
poznać, czym są ludzkie zmysły i w jaki
sposób można je oszukać. Uczestnicy półkolonii badali także produkty spożywcze,
które można znaleźć w naszych kuchniach, m.in. wykrywali skrobię i witaminę
C, a także przy pomocy instruktorów zrobili „żarłoczny roztwór”, nauczyli się tworzyć niewidzialny atrament sympatyczny
oraz posadzili chemiczny ogród. Cieszy,
że wielu uczniów, dało oczarować się tajnikom nauki.

widza, obejrzeć jak wygląda dokładne badanie małego pacjenta. Dowiedziały się również, co należy jeść, aby zachować na długo
zdrowie oraz sprawdzały, ile cukru mieści
się w różnych produktach spożywczych. Po

jakże ciekawej i bogatej w nowe informacje
lekcji 5-latki już wiedzą, że nie mamy się
czego obawiać podczas wizyty u pediatry.
Na koniec wizyty każdy otrzymał pamiątkową odznakę DZIELNEGO PACJENTA.
•

•

•

N

aszą tradycją stał się już bal karnawałowy. 3 lutego zabawa rozpoczęła się
wspólnym polonezem w wykonaniu uczniów
z oddziałów przedszkolnych i klas I-V.
Szkoła to miejsce, gdzie nie tylko zdobywamy
wiedzę i nabywamy nowe umiejętności, ale także
możemy wykazać się swoimi talentami. Dowiedli tego nasi uczniowie, uzyskując wiele nagród:

•

w Turnieju Tańca Sportowego PRO-DENCE pierwszoklasistki Martyna
Proczka i Dominika Osica zdobyły
III miejsce,
III Międzyszkolny Konkurs Kolęd – zwyciężyła Lena Kurowska, a Amelia Frelek,
Olga Szubińska i Karolina Mucha uzyskały wyróżnienie,

•

•

w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców Szkół Podstawowych
Wiktor Osiński, Jakub Grzegrzułka oraz
Łukasz Bolanowski zdobyli II miejsce,
Kamil Rosłaniec Wiktor Osiński to zdobywcy III miejsc Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Siennica,
Natalia Bojanowska i Michał Niemiec
uzyskali wyróżnienia w Powiatowym
Przeglądzie Patriotycznym „Tu wszędzie
jest moja ojczyzna”,
Sandra Chlebicka zdobyła nagrodę
w konkursie plastycznym „Bóg, Honor,
Ojczyzna - wartości ciągle ważne”.

Życzymy naszym
szych sukcesów.

podopiecznym

dal-

Małgorzata Michalczyk

Zespół Szkół

im. Hipolity Kazimierza Gnoińskich
w Siennicy

9

stycznia ogłoszono wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Z dumą informujemy, że według
tego prestiżowego rankingu, Technikum
w Zespole Szkół w Siennicy znalazło się
wśród 200 najlepszych techników w Polsce. W zestawieniu wojewódzkim nasza

szkoła znalazła się na 26 pozycji, w kraju
zajęliśmy 170 pozycję, natomiast w powiecie 2 miejsce!
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech
kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olim-
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zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur,
egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach
Perspektyw zostały zaprezentowane je-

dynie te szkoły, które uzyskały najlepszą
pozycję rankingową. Od tej chwili mamy
prawo do posługiwania się znakiem jakości: TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”.

aby później zaprezentować nabytą wiedzę szerszemu gronu. Podczas przygotowanej degustacji zdrowych dań zaprezentowali kilkanaście
propozycji na to, co jeść, aby być w dobrej formie. Uczniowie udowodnili, że zdrowe jedzenie
może być pyszne.

Zdrowy, dobrze zbilansowany jadłospis to
nic innego jak źródło radości i zdrowia. Po
warsztatach już nigdy nie będziemy chcieli
„jeść byle co i byle jak”.

marca pod patronatem Wójta Gminy
Siennica w naszej szkole odbył się jubileuszowy 25. Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Wzięło w nim udział 28 uczestników,
którzy zaprezentowali swój talent na scenie.
Zgodnie z regulaminem konkursu byli to
uczniowie klas VII i VIII szkół podstawo-

zadanie nie było łatwe, ponieważ występy
uczestników były na bardzo wysokim poziomie. Po czterogodzinnych przesłuchaniach
jury udało się na naradę, a po niej nastąpiło
uroczyste wręczanie nagród i występy laureatów. Na pierwszym miejscu uplasowała
się Martyna Wocial z Zespołu Szkół Eko-

oraz Maja Gołębiewska z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie. Nagroda specjalna została przyznana
Aleksandrze Rek. Spośród uczestników konkursu publiczność wyłoniła swojego faworyta, którym został wspomniany wcześniej
Tobiasz Kurowski. W tym roku nagrody

wych oraz szkół średnich. Uczestnicy śpiewali w języku angielskim, rosyjskim oraz
niemieckim. Językowe i wokalne zdolności
oceniało jury w składzie: Makary Janowski
(producent i reżyser filmowy, przewodniczący jury), Magdalena Zygnerska (nauczyciel języka angielskiego i francuskiego),
Izabela Wróblewska (nauczyciel języka niemieckiego) oraz Agnieszka Durka (nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego). Ich

nomicznych w Mińsku Mazowieckim, II
miejsce przypadło Tobiaszowi Kurowskiemu – uczniowi IV klasy Technikum Zespołu
Szkół w Siennicy, III miejsce przyznano Julii
Wróbel z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Mińsku Mazowieckim. Wyróżnieni zostali: Maciej Grudzień z zespołem – Zespół
Szkół nr 2 Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, Maksymilian Duszczyk
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy

i gadżety dla uczestników były ufundowane
przez Wójta Gminy Siennica oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół
Siennickich, którym niniejszym składamy
serdeczne podziękowanie za wsparcie!

piadach, wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Źródłem danych były
protokoły komitetów głównych olimpiad,

W

ferie zimowe w ramach projektu „Myśleć, pracować współpracować” młodzież z technikum wzięła udział w warsztatach
dietetycznych. Pod okiem trenerów Pani Zuzi
i Pana Michała uczyli się przyrządzać zdrowe
i pyszne dania. Kilka naturalnych, łatwo dostępnych produktów, jedna chwila, garść sprawdzonych przepisów i szczypta wyobraźni – to cały
przepis na przysłowiowe „eat better feel better”.
Na warsztatach młodzież dowiedziała się, że
istnieje ogromna różnica między „jedzeniem”
a „odżywianiem”. Te dwa słowa nie są synonimami! Odżywianie to świadomy proces dostarczania swojemu organizmowi wszystkich
potrzebnych mu do sprawnego funkcjonowania składników odżywczych, właściwej porcji
energii, dobrego smaku i przyjemności. Uczestnicy warsztatów fizycznie poznali tę różnicę,
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Za rok odbędzie się kolejna edycja konkursu, na którą już teraz serdecznie zapraszamy
utalentowanych wykonawców.
(ZS)

jak spotkanie

z kulturą i książką

Gminna Biblioteka Publiczna
w Siennicy

Styczeń

☐ Orszak Trzech Króli*

☐ Konkurs Międzypokoleniowe
Kolędowanie

Luty

☐ Kulturalne Ferie w Bibliotece
☐ Konkurs Czytelnik Roku

Marzec

☐ Spotkanie autorskie:
s. Agnieszka Miduch
i Marzena Juraczko
☐ 42. Konkurs Recytatorski
Warszawska Syrenka –
eliminacje

Maj

☐ Kampania Mała Książka Wielki
Człowiek w Przedszkolu
Akademia Smyka
☐ Zajęcia dla Seniorów
☐ Promocja gminy w Polskim
Radiu 24 – program Słowem
Niepodległa*
☐ 3 Lekcje biblioteczne dla klas IV
PSP Siennicy

Kulturalne
aktywności
2019
Sierpień

☐ Dożynki Gminno-Parafialne*
☐ Przedstawienie teatralne
w Domu Opieki Kaśmin w wyk.
uczestników Wakacyjnych
Czwartków*

Wrzesień

☐ Narodowe Czytanie w Klubie
Senior+
☐ Wrzesień 1939 w Siennicy w 80.
rocznicę wybuchu II wojny
światowej*
☐ Wystawa Wojna na pierwszej
stronie. Wrzesień 1939*
☐ Wizyta Przedszkolaków z Chatki
Puchatka
☐ Akcja głośnego czytania
w klasie IIIA PSP w Siennicy
☐ Wrześniowa Mozaika Kulturalna
☐ Atrakcyjna Ziemia Mińska
w obiektywie TVP3 – wizyta
studyjna*

Czerwiec

☐ Olimpiada Pszczelarska*
☐ Siennickie Spotkania Plenerowe*
☐ Konkurs Wiedzy o Gminie
Siennica

Lipiec

☐ Projekt biblioteczny Parenting
Hero
☐ Wakacyjne Czwartki
w Bibliotece*
☐ Wystawa Moniuszkowska
To jest mój Rok

Październik

☐ Transitus św. Franciszka*
☐ Lekcja bibliteczna dla klasy
„0” PSP w Żakowie
☐ Tropami lokalnej historii –
wycieczka podopiecznych
Fundacji Warszawskiego
Hospicjum Dla Dzieci
☐ Wystawa fotografii Jarosława
Kurzawy – Krajobrazy
☐ Jesienne Czytanie z Zawiszą –
wizyta w PSP w Żakowie*

Listopad

☐ Promocja gminy w TVP3 –
turystyka filmowa*
☐ Udział w Forum Kultury –
reprezentowanie Gminy
Siennica
☐ Wystawa Kultura Ziemi Mińskiej
w 20-lecie Powiatu Mińskiego
– reprezentowanie Gminy
Siennica

Grudzień

☐ Spotkanie autorskie:
Zbigniew Masternak
☐ Korowód kolędowy*

* Współorganizatorzy wydarzeń: Gmina
Siennica, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Siennica, Lokalna
Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Lokalna
Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej,
Młodzieżowa Rada Gminy Siennica, Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, Ośrodek „Przylesie” w Bożej Woli,
Parafia Siennica, Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żakowie, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Siennickie Muzeum
Szkolne, Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi
Mińskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Siennickiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Pogorzel, Nowa Pogorzel i Okolic, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Zgromadzenie Sióstr
Kapucynek NSJ w Siennicy.
Ogółem w wydarzeniach uczestniczyło
ok. 6 200 osób.
Elżbieta Jurkowska

Zabawa statystykę:

Drogi Czytelniku, zaznacz okienka
przy wydarzeniach, w których
wziąłeś udział.
Jak oceniasz swój wynik...?
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Biblioteka w liczbach w 2019
GRANTY, DOTACJE, SPONSORING

WYDAWNICTWA WŁASNE

USŁUGI

15 449
wypożyczonych
książek

1 273 000 zł

1 239

odwiedzin
w Czytelni
Internetowej

30 000 zł
SEKCJE

20

3 047
wypożyczonych
egz. czasopism

6 660 zł

42 zajęcia
warsztatowe

130

15 348 zł

112
prób i występów

1 428
czytelników

2 900 zł

2 edycje szkolenia
komputerowego
„50 Twarzy kwalifikacji”

60

wyprawek czytelniczych

spotkań i projektów
badawczych

gminy – audycja

na żywo z udziałem

poradniki
i aplikacja mobilna
dla rodziców

11 029
odwiedzin

PROMOCJA

Promocja historii

koordynatora kultury

nadawana z Siennickiego
Muzeum Szkolnego

w ramach cyklu „Słowem
Niepodległa”.

wypożyczeń
zbiorów specjalnych

Atrakcyjna Ziemia
Mińska – wizyta studyjna
z udziałem wolontariuszy
z Sekcji historycznej GBP

Promocja gminy i turystyki
filmowej z udziałem
koordynatora kultury
w porannym programie
„Warszawski dzień” oraz
reklama wystawy Kultura
Ziemi Mińskiej w 20-Lecie
Powiatu Mińskiego.
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Siennicka biblioteka
dołączyła do konsorcjum,
w ramach którego
czytelnicy uzyskają
bezpłatny dostęp do
ponad 60000 e-booków
z bazy Legimi.

Ć

OŚ
W
O
N

jak spotkanie

S

iennicki Orszak Trzech Króli połączony z Międzypokoleniowym Kolędowaniem po raz kolejny okazał się wyjątkową okazją do świętowania.
Ochoczo śpiewane kolędy przy melodii akordeonu
i gitary niosły radosną nowinę o cudzie narodzenia
Pańskiego. Trzej Królowie (Stanisław Duszczyk,
Robert Broda i Bartłomiej Czajka) – poprowadzili orszak do kościoła parafialnego,
gdzie złożyli pokłon i ofiarowali
dary. Następnie uczestnicy pochodu przeszli na plac Zespołu Szkół
i w takt kolędy „Bóg się rodzi” zatańczyli poloneza.
Podczas tegorocznego orszaku
przeprowadzona została zbiórka
publiczna pod hasłem „Podaruj
dzieciom wakacje” wspierająca Fundację Orszak Trzech Króli. Dzięki

z kulturą i książką

ofiarności uczestników wydarzenia udało nam się
zebrać 1.253,20 zł – Dziękujemy! Zbiórkę przeprowadziło łącznie 49 miejscowości; wspólnie uzbieraliśmy 39 000 zł. Siennica otrzymała od Fundacji
OTK kolejny dyplom za organizację Orszaku.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Zglechowianki” zadbały o ucztę dla ciała serwując tradycyjne kulinarne przysmaki, a całą imprezę
poprowadzili: Elżbieta Jurkowska, Monika
Pszkit oraz Jakub Mazek.

Druga część wydarzenia obfitowała w wielobarwne
występy artystyczne:
•
wspólne kolędowanie z chórkiem dziecięcym
prowadzonym przez s. Alinę Skapets
•
„IV Międzypokoleniowe Kolędowanie – Przegląd Kolęd”. Zaprezentowało się 6 podmiotów
(soliści i zespoły) a Nagrodę Publiczności otrzymała 5-letnia Julia Kurowska za piosenkę „Maleńka Miłość”,
•
program artystyczny dzieci ze
szkoły podstawowej w Siennicy: kółka tanecznego pod
opieką Anny Wąsowskiej
i chóru szkolnego s. Joanny
Banasiak,
•
koncert kolęd Zespołu Sienniczanki z Klubu Senior+
i MChK Kanon pod kierunkiem Moniki Pszkit.

Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna

w Siennicy, Młodzieżowa Rada Gminy w Siennicy, Parafia Siennica. Wsparcie finansowe:
Urząd Gminy w Siennicy, Parafia Siennica.
Partnerzy: Zespół Szkół im. H.K. Gnoińskich,
Koło Gospodyń Wiejskich „Zglechowianki”
Zgromadzenie Sióstr Kapucynek NSJ, Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy. Relacja fotograficzna: Waldemar Piekarski
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Mała
Książka Wielki Człowiek

A

kcja miała na celu zachęcić rodziców
do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyszedł do biblioteki, otrzymał w prezencie książkę i Kartę Małego
Czytelnika, rodzice zaś otrzymali broszurę informacyjną, przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom.
Projekt w całości został sfinansowany ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zostało wydanych 60
pakietów dla Małych Czytelników. Dzieci,
które zapełniły już swoje karty otrzymały
imienne dyplomy i nagrody niespodzianki. Czekamy na pozostałych Małych Czytelników!

Dołącz
do elity
małych
czytelników!!

P

odczas tegorocznej edycji nasi milusińscy mogli – bez wyjeżdżania z Polski i zupełnie za darmo – „zwiedzić” Europę!
A to wszystko za sprawą oryginalnych zajęć współorganizowanych przez Bibliotekę i Fundację Rozwoju Międzykulturowego
EBU. Animatorami licznych gier, zabaw, quizów i pogadanek
o kulturach poszczególnych krajów byli: Marie, Antoine, Louise
i Lauriane z Francji, Carmen i Marina z Hiszpanii, Niamh z Irlandii oraz Veronika z Niemiec. W tematyce zajęć dominowały
takie zagadnienia, jak: jedzenie, tradycyjne tańce, pieśni i muzyka, rozrywka dzieci i młodzieży, podstawowe słownictwo z zakresu komunikacji. A propos – w skutecznej konwersacji pomiędzy
dziećmi a obcojęzycznymi opiekunami chętnie pomagała Julia
Jurkowska swobodnie posługując się językiem angielskim, za co
dziękujemy. Wśród ulubionych zabaw znalazły się gry typu Fruit
Salad (w wersji angielskiej i niemieckiej) a także Bingo, Flag Games czy Giant Rebus (gdzie celem gry było rozszyfrowanie ukrytej wiadomości). Każdego dnia dzieciom towarzyszyła radość,
wielkie emocje i wielki… apetyt, który mogły zaspokoić dzięki
serwowanym przez pracowników biblioteki przekąskom i napojom.
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S

iedzibą – rezydencją właścicieli Dóbr Siennica, był dwór usytuowany między obecnymi ulicami Dworkową i Czarnockiego, na
wysokości dawnej Lecznicy Weterynarii. Nazwa tego terenu to, wg rejestrów parafialnych,
Folwark Siennica, do 1945 r. Administracyjnie
cały obszar majątku z zabudową został włączony w 1933 r. (po reformie samorządowej)
do sołectwa Stara Wieś (obecnie Siennica III).
Z relacji rodziny ostatnich właścicieli Państwa
Czarnockich, był to wielopokojowy, drewniany budynek, kryty gontem, wybudowany pod
koniec XVIII w. Dwór był otoczony rabatami
kwiatowymi, drzewami ozdobnymi i owocowymi a zwieńczeniem – wyróżnikiem ogrodu,
była oranżeria – szklarnia z drzewami cytrusowymi i palmami. Ciekawostką funkcjonalną była w niej, wewnętrzna suwnica, którą
przemieszczano ogromne donice z drzewkami i zasilano je wodą z wanny, zanurzając tyl-

z kulturą i książką

ko korzenie. Poza ogrodem był park dworski
z którego pozostały do dziś nieliczne drzewa
i sadzawka (staw), po środku której była kiedyś
piękna kładka – mostek prowadzący do zabudowań folwarcznych.
Po wywłaszczeniu w 1944 r. właścicieli, dwór
uległ częściowej dewastacji a końcowym epizodem było jego rozebranie i przewiezienie
większości elementów do nowo powstającej
Spółdzielni Rolniczej (Sowchoz) w Krzywicy,
w miejsce dawnego dworu – Folwarku Krzywica. Z tego materiału powstała stodoła, dla
potrzeb spółdzielni, która spaliła się razem ze
zgromadzonymi po żniwach zbiorami i ciągnikiem rolniczym, od iskry którego wybuchł
pożar.
Po dawnych zabudowaniach siennickiego
folwarku pozostała jedynie stajnia (obora)

Fornali dworskich, wymurowana z kamienia (przy ul.Dworkowej, za skrzyżowaniem
z ul. Wierzbową).
Opisany projekt zakłada poszukiwanie informacji o wszystkich siedzibach dworskich
w naszej gminie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i posiadających tego typu wiadomości do współpracy. Zwracamy się z prośbą do Czytelników Sienniczki o udostępnianie
nam posiadanych w Państwa zasobach domowych zdjęć lub innych archiwaliów (dokumentów, listów itp.) związanych z przeszłością
naszej Gminy w celu przeprowadzenia digitalizacji (skanowania) i stworzenia cyfrowego
archiwum jako bogatego źródła wiedzy dla
przyszłych pokoleń.
Zbigniew Szubert
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„Mąż prawy żyje nieśmiertelnie”
– Pamięci Franciszka Kopycińskiego, dawnego właściciela w Krzywicy

O

dwiedzający siennicką świątynię
mogą zauważyć (w lewym narożniku
nawy głównej) „żeliwną” tablicę (epitafium) poświęconą Franciszkowi Kopycińskiemu h. Topacz (Kopacz). Urodził się
on w 1800 r. w miejscowości Zbrodzice

(parafia Busko w Guberni Krakowskiej)
jako syn Jana Nepomucena (zm. w 1823
r.) i Urszuli z Okulskich. Ukończył Wydział Prawa w Akademii Krakowskiej,
a następnie w 1821 r. wstąpił do 4. Pułku
Ułanów. Uczestniczył w Powstaniu Listopadowym, jako porucznik, a później kapitan jazdy, m.in. w bitwie pod Kałuszynem.
17 września 1831 roku został odznaczony
Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. Jako podporucznik Wojsk Polskich,
w Siennicy 2 sierpnia 1840 r. poślubił, za
zgodą Stolicy Apostolskiej, swoją bratanicę – Izabellę, córkę Adama i Aleksandry
z Pruchnickich (zm. w 1837 r. w Krzywicy) małżonków Kopycińskich, właścicieli
Krzywicy. Z małżeństwa tego, w 1841 r.
w Krzywicy, urodziła się córka - Michalina Angela (zm. w 1843 r.). Jej rodzicami chrzestnymi byli Karol Weiss – doktor medycyny, Sędzia Ziemski Okręgu
Siennickiego, właściciel Łękawicy, jego
żona Karolina z Dalbergów oraz Stanisław
Dzwonkowski – Referendarz Stanu, dziedzic dóbr Nowodwór i hrabina Marianna
Jezierska. Akt jej chrztu zawiera również
interesującą informację o tym, że Franciszek był wówczas „possesorem” (czyli

dzierżawcą) Kałuszyna z przyległościami.
Później, już jako dziedzic dóbr Krzywica i były Oficer byłych Wojsk Polskich,
był Sędzią Pokoju Okręgu Siennickiego,
Członkiem Rady Opiekuńczej Zakładów
Dobroczynnych Powiatu Stanisławowskiego, Członkiem Komitetu Obywatelskiego oraz przez dziesięć lat Głównym
Opiekunem Szpitala w Mieni. Franciszek

1871 r. w Warszawie). Warto zaznaczyć,
że płyta ta została odsłonięta spod ziemi
w czasie prac porządkowych na siennickim cmentarzu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej.
„Pozostaje więc nam, licznym świadkom
życia Nieboszczyka, przynajmniej ta osłoda, że długo jeszcze i po nas, nastałe w oko-

miał trzech braci: Józefa (zm. przed 1844
r., byłego kapitana byłych wojsk polskich),
Adama (zm. w 1850 r. w Krzywicy w wieku
70 lat) i Wiktoryna (zm. w 1842 r. w Krzywicy w wieku 50 lat, jako kawaler) oraz
siostrę Annę (zm. w 1854 r. w Krzywicy
w wieku 57 lat, jako panna).
„Ś.p. Franciszek Topacz Kopyciński, przeżywszy trzech braci, sam jako ostatni tego
zasłużonego Imienia posiadacz, zszedł do
grobu, ale z najchlubniejszem w pośród
ziomków swoich mianem: Godnego Męża,
prawego Obywatela. Cześć Jego cnotom,
spokój Jego duszy.”
Franciszek Topacz Kopyciński zmarł
w Warszawie 15 grudnia 1857 r., opatrzony Świętymi Sakramentami, a pochowany
został na cmentarzu parafialnym w Siennicy. Prawdopodobnym miejscem jego
spoczynku jest grób ze zniszczonym korozją żeliwnym nagrobkiem, u stóp którego została złożona piaskowcowa płyta nagrobna jego żony Izabelli (zm. 27 kwietnia
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licy młode pokolenie, w dniu tem zanosić
będzie korne modły za spokój duszy tego
prawego Obywatela, i że nikt nie wyjdzie
z tej Świątyni, coby niezwrócił westchnienia i oczu w najskromniejszy jej zakątek,
dla uczczenia pamięci zmarłego…”
Słowa te, na łamach „Kuriera Warszawskiego” w pierwszą rocznicę jego śmierci,
zamieścił Ludwik Łęski – Sędzia Pokoju
Okręgu i Miasta Warszawy oraz właściciel dóbr Ząbki w Guberni Warszawskiej,
przyjaciel Franciszka Kopycińskiego
Waldemar Piekarski

jak spotkanie
Międzypokoleniowy Chór Kameralny

KANON
N

a dobre weszło już w tradycję, że nowy
rok kalendarzowy chór Kanon rozpoczyna koncertem świątecznym podczas
Siennickiego Orszaku Trzech Króli. Tak było
i tym razem – zespół wystąpił z repertuarem
polskich kolęd czterogłosowych zamykając
tym samym bogatą edycję tegorocznego Or-

szaku. Na pożegnanie, wspólnie z uczestnikami wydarzenia, wykonał kolędę „Mędrcy
świata Monarchowie”.
Okres bożonarodzeniowy chór spędził dosyć aktywnie: 19 stycznia wystąpił z koncertem kolęd i wykonał oprawę mszy św.
w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Wólce
Mińskiej, zaś 26 stycznia – wraz z Zespołem
Śpiewaczym Sienniczanki (Klub Senior+)
wystąpił w Budach Barcząckich w kościele
pw. Matki Bożej z Guadalupe. Po mszy św.
barczącki ks. proboszcz zaprosił nasze zespoły na słodki poczęstunek, gdzie w bardzo
radosnej atmosferze wzajemnie dzieliliśmy
się opowieściami o realizowanych przedsię-

z kulturą i książką

wzięciach. Bardzo miło wspominamy ten
„wyjazdowy” czas, za co serdecznie dziękujemy Gospodarzom obu parafii.
Podczas niedzielnej sumy 9 lutego chór
uświetnił swoim śpiewem chrzest święty
małego Aleksandra, z kolei 6 marca poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej wraz
ze śpiewami i rozważaniami.
Okres Wielkiego Postu i Wielkanoc to przepiękny, choć także bardzo pracowity dla
zespołu czas. Chórzyści spędzają wtedy na
próbach i nabożeństwach kilkanaście godzin

tygodniowo. Droga Krzyżowa, Niedziela
Palmowa, Triduum Paschalne, Rezurekcja
a tydzień później także Niedziela Miłosierdzia Bożego to uroczystości, podczas których śpiewane są pieśni o zdecydowanie
różnej treści, melodii, nastroju – przekazie
religijnym; począwszy od utworów skłaniających do refleksji nad życiem, poprzez te
mówiące o krzyżu, cierpieniu, śmierci po
pieśni pokrzepiające z radosnym Alleluja!
Jest to ok. 40 różnych utworów, których nauka wymaga określonej liczby godzin; pomnóżmy to teraz przez 4, bo każda z nich
śpiewana jest w czterogłosie (czasem także
z partią solo), zatem nauka trwa czterokrotnie dłużej. Śmiało można powiedzieć, że jest

to praca fizyczna i wymaga dobrej kondycji
u śpiewających. Mimo wszystko, a może
właśnie dzięki temu – chór Kanon uwielbia
ten czas! On skutecznie integruje zespół,
pozwala głębiej przeżywać każde z nabożeństw i daje ogromną satysfakcję, gdy inni
wierni przeżywają go podobnie.
Niestety, w tym roku nie doświadczymy
tego wysiłku, zmęczenia a przede wszystkim
radości... Od 12 kwietnia próby chóru są zawieszone a ten najpiękniejszy czas przyjdzie
nam spędzić w odosobnieniu. Ubolewamy
nad tym bardzo, ale obiecaliśmy sobie – a za

pośrednictwem „Sienniczki”, obiecujemy
także Państwu, że po powrocie do pracy
przygotujemy wyjątkowy koncert nawiązujący do okresu wielkanocnego, abyśmy
jednak doświadczyli choć namiastki tego
wyjątkowego świątecznego czasu. Nie wiemy jeszcze kiedy to nastąpi, ale już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy!
Tymczasem życzymy Państwu zdrowych,
możliwie radosnych i rozśpiewanych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego!
Monika Pszkit
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jak spotkanie

z kulturą i książką

Sekcja
Plastyczna

Skupiliśmy się na ćwiczeniach literniczych – opracowanie swojego monogramu w formie herbu, wydarzeniach bieżących, zdobywaniu wiedzy z zakresu malarstwa i sztuk wizualnych. Ważne, by
czas spędzony na zajęciach Sekcji, był wykorzystany z korzyścią
dla wiedzy, umiejętności i z pożytkiem dla uczestników.

Co słychać, a ściślej, co widać w Sekcji?
Od stycznia można oglądać i podziwiać nową wystawę prac
uczestników Sekcji. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe, tylko prac wybranych, ale ilustrujących i różne techniki, i materiały, i wykonane przez uczestników w różnym wieku, i zróżnicowane po względem zaawansowania plastycznego.
Dzięki Paniom pracującym w Bibliotece i ich pomocy, zmienił się
sposób prezentowania prac na bardziej nowoczesny i profesjonalny – prawie jak w galerii. Dziękujemy za pomysł i wykonanie.
Nie udało nam się nacieszyć śniegiem tej zimy i trzeba było zrezygnować z kilku pomysłów na pejzaże zimowe Siennicy. Wiadomo, łatwiej się ilustruje to, co nas cieszy i co się przeżywa.

Z pewnymi oporami – bo jak tu namalować czy narysować twarz
człowieka, a tym bardziej arystokratki – przystąpiliśmy do Konkursu na portret Księżnej Anny Mazowieckiej. Zadanie trudne,
bo nikt nie pamięta jak wyglądała, jak się ubierała, a to przecież praca konkursowa i jej przeznaczenie jest bardzo godne. By
ją wykonać, trzeba było sięgnąć po albumy z portretami historycznymi – korzyść pierwsza, wyszukać dzieła artystów z epoki
(XVI w.), by zorientować się jakie wtedy noszono stroje, ozdoby,
uczesania itp. Zdobycie tej wiedzy to już druga korzyść. Trzecia
to przystąpienie do pracy nad portretem, czyli rozwijanie swoich
zdolności plastycznych. Taki konkurs to nie lada wyzwanie, ale
każdy, w miarę swoich możliwości, podjął się tego zadania. Rezultaty w dalszej części działu kulturalnego...
Ryszard Łubkowski

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

„Portret Księżnej Anny”

Z

adanie, jakie Redakcja postawiła przed społecznością Gminy Siennica – wykonanie portretu księżnej, tak zasłużonej
dla Siennicy i prestiżu tej miejscowości, było poważnym wyzwaniem i wymagało wielkiej odwagi. Ponadto wskazano tak
zaszczytne miejsce umieszczenia zwycięskiej pracy – kamień
węgielny pod budowę nowej siedziby Biblioteki, że wiele osób,
które odważyłyby się stworzyć taki portret poczuło tremę, co
spowodowało niedocenianie swoich możliwości plastycznych,
ba „portreciarskich”! Jak zwykle, najodważniejszą okazała się
młodzież szkół podstawowych i to ona podjęła się tego trudnego, acz chwalebnego zadania.
Troszkę historii. Księżna Anna Mazowiecka nadała prawa miejskie Stanisławowi Siennickiemu na miasto Janów /dawna, przez
krótki okres nazwa Siennicy, która w owym czasie była miastem
prywatnym Siennickich. Przy swojej nazwie została Sienica-wieś
(antika - stara), czyli dzisiejsza ulica Strażacka/. Nadanie na
prawie chełmińskim z jego statutami obejmowało sprawowanie sądów i wymierzanie sprawiedliwości przez właścicieli oraz,
co było korzystne dla miejscowości, „(...) nadaje mieszkańcom
miasta Janowa targi cotygodniowe w każdy poniedziałek oraz
jarmarki 3 razy w roku” (patrz: „W służbie wsi i kraju”, str. 10-11).
Wiadomo, Siennica nigdy nie była miastem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Miejscowość, jak wszystkie tego typu miasta
w wiekach XVII i XVIII, nie miała szans rozwoju przy powolnym upadku Rzeczypospolitej, chociaż przez pewien okres była

nawet siedzibą powiatu siennickiego. Co nam zostało do dziś
z tego nadania przez księżnę Annę? Choćby jarmark siennicki
w pierwszy poniedziałek „po Jadwidze”, a i starsi mieszkańcy
okolicznych miejscowości wybierając się do Siennicy mówią:
„Jadę do miasta”.
Chwalebnym jest zatem pamiętać postać księżnej, bo to przecież
kawał naszej historii, tradycji i lokalnej dumy.
Przejdźmy do portretów:
1. Księżna Anna – towarzyska.
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Portret, jako jedyny, przedstawia całą
postać księżnej w otoczeniu dwórek;
są to smukłe, bajkowe postacie na scenie. Księżna na pierwszym planie, cała
w czerwieni – bogata długa suknia, czerwone dodatki, kwiat... Głębiej dwórki,
lecz w różowych kreacjach z takimiż
dodatkami, ale lekko różnymi ozdobami
sukni. Technika – kredki i cienkie flamastry. Uwagę zwraca lekkość i zwiewność
sukni, co osiągnięto przez delikatne tło
kredką i lekki „rzucik” flamastrem. Praca
oryginalna, ujęcie indywidualne.

jak skróty wydarzeń
5. Księżna Anna – zatroskana.

2. Księżna Anna – oficjalna.

Jedyny portret w technice akwareli. Użyto niezbyt szerokiego wachlarza kolorów,
co nadało pracy subtelności i spokoju.
Delikatnie zaznaczone są cienie, dzięki
czemu twarz wygląda plastycznie. Wyraz
oblicza księżnej poważny, jakby zatroskany, chociaż jest to twarz młodej osoby.
Przedstawiony tu fragment odzieży jest
delikatnie ozdobiony. Żółte tło harmonizuje z kolorytem postaci, podkreśla
i uwydatnia tę twarz. Autor pracy, przy
swoich możliwościach, może jeszcze
sporo osiągnąć i rozwinąć swój talent.

Portret księżnej wykonany kredkami.
Zwracają uwagę dość fachowo naniesione cienie szczególnie na twarzy,
pięknie utrefione włosy, a w nich błyski
światła. Do tego delikatne ozdoby – kolie ze szlachetnych kamieni we włosach
i na szyi. Odzież z epoki, jaką nosiły
wysoko urodzone damy. Największą
uwagę przyciąga subtelny wyraz rysunku twarzy, zachowane proporcje, prawidłowo wykonane oczy i usta. Pracę
zaopatrzono też w delikatne tło. Portret
sprawia wrażenie, że jego bohaterka
dopiero wyszła z audiencji u króla. Uwaga dla autorki – warto pracować nad sobą, tego talentu nie można zmarnować.
6. Księżna Anna – latem.

3. Księżna Anna – skromna.

Portret wykonano kredką i pastelą suchą. Praca utrzymana w delikatnych
kolorach. Twarz bardzo oszczędna kolorystycznie, ale dość bogato zdobione
są włosy. Zabrakło proporcji (tułów
zbyt zawężony w stosunku do głowy).
Odzież – suknia bardzo ozdobna, widać wyszywane ornamenty na tej letniej
sukni i jasne bufiaste rękawy. Portret jest
wykonany ze sporym nakładem pracy,
choć trochę zabrakło ćwiczeń przygo
towujących. W przyszłości będzie lepiej.

Portret wykonany w ołówku z próbą
cieniowania. Jest tu próba uchwycenia
wyrazu twarzy, chociaż z niewielkim
niedostatkiem proporcji. Dość ciekawie potraktowana jest szata bohaterki
– odzież księżnej ozdobna, ale lekka.
Jeśli to nie w pełni portret, to jest bezsprzecznie bardzo dobrze wykonane
ćwiczenie graficzne i należy zachęcić
autora do następnych ćwiczeń, jako że
mistrzostwo w plastyce osiąga się tylko
wkładem pracy, nieustannym rysowaniu i pielęgnowaniu swego talentu.
4. Księżna Anna – na ludowo.
Bardzo przyjemna praca wykonana delikatnie kredką. Twarz proporcjonalna
z ujętym zgrabnie tajemniczym uśmiechem. Zwraca uwagę upięcie włosów
z warkoczem okalającym głowę i wianuszkiem z polnego żywego kwiecia.
Czy księżna lubiła nosić się „z wiejska”,
trudno powiedzieć, ale autorka miała
prawo w ten sposób potraktować temat
portretu. Do tego subtelne seledynowe
tło podkreśla ludowy charakter pracy.
Można, a nawet trzeba pracować nad talentem, a osiągnięcia będą bezsprzecznie.

Wszystkim autorom prac konkursowych należą się gratulacje. Wykazaliście
się odwagą, talentem plastycznym i niewątpliwie jest to wasz wkład w upowszechnianie lokalnej wiedzy historycznej.
Niniejszym ogłaszamy, że zwycięzcą konkursu na portret Księżnej Anny
zostaje autorka pracy Nr 2. (Księżna Anna oficjalna) – Izabela Kozłowska z Siennicy, uczennica V kl. PSP w Żakowie. Serdecznie gratulujemy!

7. Księżna Anna – unowocześniona.
Praca wykonana kredkami. Twarz
w miarę proporcjonalna. Duże oczy,
ostro zarysowane i podkreślone różem
usta, włosy upięte w kok. Ubiór - ozdoby na szyi i skromna, niebieska suknia
z pomarańczowym, stojącym z tyłu
szyi kołnierzem. Całość sprawia wrażenie „lalki Barbie”, chociaż autorka
(tak lubią malować dziewczynki) jest
niewątpliwie zdolną i winna rozwijać
swój talent.

Laureatka i pozostali uczestnicy plastycznych zmagań otrzymają nagrody.
Wszystkie portrety prezentowane będą w Bibliotece, zaś zwycięska praca
„zasili” kamień węgielny pod budowę nowej siedziby biblioteki (na wystawie pojawi się jej kopia). Zapraszamy do obejrzenia tej wyjątkowej ekspozycji po zniesieniu czasowego ograniczenia funkcjonowania naszej placówki.
Jury
23

Sienniczka NR 1 (4) 2020

jak skróty wydarzeń

Świat Kobiet

M

iędzynarodowy Dzień Kobiet to coroczne święto, z okazji którego 7 marca odbyło się spotkanie przedstawicielek
płci pięknej z Żakowa i okolic. Uroczystość
rozpoczęła serdecznym przywitaniem i życzeniami przewodniczącej Koła Gospodyń
Wiejskich Liderki Żaków Edyty Pałdyna.
Kolejno głos zabrały koleżanki z KGW Aktiwja Żakówek, sołtys Mirosława Woźni-

ca oraz panowie – strażacy z OSP Żaków:
Prezes dh Piotr Rosik i dh Stanisław Jaroń,
którzy obdarowali nas pięknymi kwiatami
oraz życzeniami. W tym roku obecnością
zaszczyciły nas Monika Pszkit, Koordynator
kultury z GBP w Siennicy oraz koleżanki
z zaprzyjaźnionego KGW Zglechów.
Następnie piękne życzenia przekazał nam
Pan Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk.

powiedzieć, że stały się już naszą lokalną tradycją. Organizacją owego dnia zajęły się koleżanki biorące czynny udział w życiu naszej
małej ojczyzny, które ugościły wszystkich
pysznym obiadem, przekąskami i różnego
typu deserami. Fantastyczny tort z okazji
jubileuszu powstania obydwu KGW przygotowała Dorota Michalik. Świętowania nie
było końca...
Edyta Pałdyna

Spotkania z okazji Dnia Kobiet w Żakowie
odbywają się już od dziewięciu lat, można

Święto motopompy w Grzebowilku

W

sobotę, 22 lutego tuż po godz. 18.00
w OSP Grzebowilk, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, w trakcie
którego w szeregi tej organizacji wstąpiły 3 kobiety i 8 chłopców do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na zakończenie
strażackiego spotkania miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Swoje święto obchodziła motopompa M-400, która dzięki
staraniom Józefa Sibilskiego, w latach 70tych trafiła do straży w Grzebowilku. Służyła strażakom przez wiele, wiele lat, ale ze

względu na unowocześnianie sprzętu, wypracowana motopompa odeszła do lamusa.
W ostatnim czasie zarząd OSP pod przewodnictwem prezesa Konrada Sibilskiego
postanowił motopompę odrestaurować
z przeznaczeniem do innych celów. Tego
dnia zbiorniki motopompy uroczyście
zostały zalane nieco innym „paliwem”...
Z tego tytułu odczytano dwa wiersze: jeden autorstwa st. szer. Kamila Wysockiego
z Lotniskowej Wojskowej Straży Pożarnej
(23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku
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Maz.), drugi zaś autorstwa Józefa Jamroza
– górala z OSP Koziniec pow. wadowicki,
przyjaciela OSP Siennica, którego treść
odczytał komendant Gminny ZOSP RP
w Siennicy Leszek Dąbrowski. Motopompa
nadal będzie służyła społeczeństwu, tyle że
w formie rekreacyjnej.
Leszek Dąbrowski

jak skróty wydarzeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy

Z

a nami pierwszy rok działalności Klubu
„Senior+”, przypieczętowany symbolicznym tortem w rocznicę pierwszego dnia
otwartego, tj. 21 stycznia. Takie rocznice
zazwyczaj skłaniają do refleksji i podsumowań, jednak Seniorki zamiast snuć rozważania, z zapałem przystępowały do realizacji
kolejnych klubowych wyzwań. Grudzień
rozpoczął się od wyjazdu do kina w Mikołajkowy wieczór oraz na warsztaty kulinarno-artystyczne do Doliny Bobrów. Następnie był udział w Mikołajkowym Turnieju
Piłki Nożnej, z Seniorkami – w kluczowej
dla wydarzenia roli kibiców! W tym samym
czasie w Klubie – w dużej mierze dzięki
wolontariuszom – powstawały świąteczne
upominki, kartki i dekoracje. Seniorki szlifowały umiejętności wokalne a na zajęciach
sportowych budowały formę, by sprostać
wszystkim obowiązkom. Zwieńczeniem
przygotowań było przedświąteczne spotkanie w Klubie, podczas którego nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych

przez Klubowiczki, dzielenia się opłatkiem,
kolędowania a także mikołajkowej niespodzianki. Świąteczna atmosfera towarzyszyła Seniorkom również w styczniu. Stało się
tak za sprawą występów wokalnych podczas
Orszaku Trzech Króli oraz w Parafii Matki
Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich
(26 stycznia) wraz z Chórem Kanon. Bardzo
szybko przyszedł czas na ostatnie w tegorocznym karnawale wydarzenie – klubowe
ostatki, które miały odświętny charakter.
Degustacja smakołyków odbyła się bowiem
w bardzo miłej atmosferze i w towarzystwie
wyjątkowych gości: Pana Wójta Stanisława Duszczyka, Zastępcy – Pana Mariusza
Kozery, Pani Sekretarz – Kseni Wąsowskiej
oraz Pana Zdzisława Jałochy, który umilał ten wyjątkowy czas grą na akordeonie.
W trakcie spotkania klubowicze oraz zaproszeni goście mogli również obejrzeć prezentację multimedialną, przedstawiającą życie
Klubu na przestrzeni ostatniego kwartału.
W miłym otoczeniu czas zabawy, śpiewu,

tańca i ożywionych rozmów minął bardzo
szybko. A Seniorkom zostaje nowa klubowa
tradycja - „świętowanie” wraz z jubilatkami
i solenizantkami danego miesiąca.
Działalność Klubu Senior+ to również: edukacja (np. prelekcja otwarta na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania
pożarów oraz zatruciem tlenkiem węgla,
wygłoszona 10 stycznia przez st. kpt. Kamila
Płochockiego z KP PSP w Mińsku Mazowieckim, zajęcia edukacyjno – plastyczne,
prelekcja na temat leczniczych właściwości
aloesu), rekreacja (wyjazd na basen) oraz
integracja (pełna wzruszeń i radości za sprawą społeczności Przedszkola Gminnego
w Siennicy oraz Niepublicznego „Akademia Smyka”) a także wiele innych, o których
najbarwniej opowiadają same Seniorki –
uczestniczki Klubu.
Monika Wilk
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jak sukcesy

sportowe

Parafialny Klub Sportowy

8.

Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki
Nożnej roczników 2010 w dniu 25 stycz-

LIFE

przy Parafii św. Stanisława B.M. w Siennicy

O

kres zimowy dla piłkarzy nie jest czasem wolnym. Po zakończonej jesiennej
rundzie rozgrywkowej zawodnicy wciąż brali
udział zajęciach treningowych, początkowo na
boiskach, następnie na hali sportowej. Uczestniczyliśmy także w halowych turniejach piłki
nożnej, część nich organizowaliśmy na hali
w Siennicy. Oto nasz dorobek:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Mikołajkowy Turniej w Piłce Nożnej dla
dzieci roczników 2012-2015 zorganizowany 12 grudnia 2019 r. przy współudziale
Klubu Senior+ w Siennicy. Wśród uczestników nagrody otrzymali: Adam Ceregra,
Julian Szydłowski, Szymon Kolczyński,
Michał Ziomek, Igor Wilk.
Udział w meczu ekstraklasy Legia Warszawa – Wisła Płock 14 grudnia 2019 r. – wyjazd zorganizowany przy pomocy Urzędu
Gminy w Siennicy.
W niedzielę 14 grudnia 2019 r. drużyna
rocznika 2010 brała udział w halowym
turnieju piłki nożnej Karczewie. Graliśmy
m.in. z Mazurem Karczew, Juventusem
Warszawa, Bobrem Tłuszcz z Józefovią.
Turniej roczników 2010 w Celestynowie
11 stycznia br. – III miejsce nagrody dla
Wojtka Szczęsnego.
Zawodnicy rocznika 2011 w dniu 12 stycznia brali udział w turnieju w Falenicy –
zdobyli 2 miejsce, najlepszym obrońcą
turnieju wybrany został Wiktor Legat.
Coroczny Turniej Rodzice kontra Dzieci –
18 stycznia na hali sportowej w Siennicy.
18 stycznia drużyna rocznika 2010 reprezentowała nas w silnie obsadzonym turnieju halowym w Dębem Wlk. Po zaciętej
walce w wyrównanych pojedynkach zajęliśmy 8 miejsce. Bramki dla nas strzelali: J.
Kobza, K. Szczepański i M. Giedziński.

nia na hali sportowej w Siennicy – IV i IX
miejsce – PKS „LIFE” Siennica II i I. Królem strzelców został Kirsanov Matviej
(Polesie). Najlepszym bramkarzem Dawid
Lewandowski (KS Sobienie). Najlepszym
zawodnikiem turnieju – Bartosz Pieńkowski (UKS „5”).
9. Halowy turniej piłki nożnej rocznika 2005
– 26 stycznia na hali sportowej w Siennicy.
Najlepszym bramkarzem został Mateusz
Cyngot (KS Nadstal), zaś najlepszym zawodnikiem Franciszek Szymański (TS
Falenica). Najlepszym obrońcą – Szymon
Kwaśnik (Wilga Garwolin).
10. 28 stycznia dwie nasze drużyny z rocznika
2005 walczyły w międzynarodowym turnieju piłki nożnej na AWF Warszawa. Jedna nich zajęła 9 miejsce, druga w meczu
finałowym uległa w rzutach karnych
drużynie z Białorusi
i zajęła 2 miejsce.
11. 01 lutego – kolejny
dzień zmagań naszych zawodników
na Międzynarodowym Turnieju Piłki
Nożnej na AWF był
dniem rozgrywek
drużyn
rocznika
2010 (2 drużyny)
i rocznika 2011. Cieszymy się z wyciągniętych wniosków
i możliwości zebrania cennego doświadczenia w grze
przeciw innym zespołom, m.in. PKS Radość Tarchomina (debiutanci) czy drużynom z zagranicy – białoruskiego Ivye
Sopoćkina. Nasi zawodnicy zajęli: II miejsce - PKS LIFE rocznik 2010, VIII miejsce - PKS LIFE B rocznik 2010 oraz VI
miejsce - PKS LIFE rocznik 2011. W wielu
pojedynkach o wygranej decydowały karne. Wylosowaną nagrodę w postaci kosza
piłek, przekazaliśmy drużynie z białoru-
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skiego Sopoćkina, zaprzyjaźnionej z nami
i niejednokrotnie goszczącej w Siennicy.
12. 16 lutego – udział drużyny rocznik 2005
Memoriale im. Bartka Filipiaka.
13. Halowy turniej piłki nożnej 29 lutego,
rocznik 2011 - VII - PKS „LIFE” Siennica.
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Marcel Wójcik – Wicher, Kacper Kopeć
– ULKS, Szymon Ostrowski – SABIO Basia Hallek - bramkarka APN.
Ponadto Klub zorganizował wyjazd dzieci i młodzieży w czasie ferii na obóz zimowy w Białym Dunajcu w okresie 8-15 lutego.
W obozie uczestniczyły także dzieci i młodzież
spoza Klubu. Pomimo plagi przeziębień i grypy
jakie w tym czasie panowały, to dzięki pomocy naszych opiekunów/wolontariuszy udało
się zrealizować program, jaki przed wyjazdem
założyliśmy. Odbyły się zajęcia nauki jazdy na
nartach z instruktorem, samodzielne zjazdy na
stoku dla tych, którzy już potrafią jeździć, wycieczki piesze (także z przewodnikiem tatrzańskim), zajęcia sportowe na hali w Zębie, kąpiele
na basenach termalnych w Szaflarach i Chochołowie, kręgle oraz turnieje, gry i zabawy stolikowe. Najwięcej radości sprawiły wszystkim
zabawy na śniegu. Ulepiliśmy dużeeeeego bałwana oraz odbyliśmy bitwę na śnieżki. Ostatniego wieczoru braliśmy udział w kuligu wozami z ogniskiem i kiełbaskami.

Teraz już przygotowujemy się do rozgrywek ligowych, które zainauguruje rocznik 2005 w silnej grupie po awansie do II ligi.
Robert Jackowski

jak skupisko rozmaitości

Podziękowania
Przywołując smutne wydarzenia
z sierpnia 2019 r., kiedy to – wskutek pożaru mającego początek na
sąsiedniej posesji – zniszczeniu
uległ także nasz dom, pragniemy
złożyć serdeczne podziękowania
Wszystkim Ludziom Dobrej Woli za
okazaną pomoc, przeprowadzoną
zbiórkę pieniędzy, wykonaną pracę,
życzliwość i wsparcie duchowe;
Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób podali nam swą pomocną
dłoń w trudnym dla nas czasie.
To dzięki Wam cała nasza trójka na
nowo może cieszyć się własnym
domem.
Z serca dziękujemy!

Tomasz i Monika Woźniak

Uwaga!
Konkurs!

Spróbuj swoich sił!

C

zy wiecie Państwo, że stolica naszej gminy
ma już co najmniej 800 lat?!

Istnieje dokument wystawiony w Radziejowie
15 czerwca 1220 r. (jego oryginał znajduje się
w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy),
w którego treści jest mowa m.in. o Siennicy...
Oto regest (streszczenie) owego dokumentu:
„Albert, proboszcz, i konwent kościoła w Strzelnie ogłaszają, że dokonali następującej zamiany: Otrzymali oni od księcia [mazowieckiego,
przyp. Red.] Konrada wsi: Sokolniki („Falconarii”), Mirosław, Dłutowo i Złotowo z częścią jeziora, w którym sieć książęca ma iść jako pierwsza, odstąpili zaś księciu wsi: Dąbie, „Boyme,
Zanaa” z inną nową wsią,”Jemelino” i Dziennice...” Więcej w kolejnym numerze Sienniczki.
Nawiązując do tej (w pewnym sensie) rocznicy
istnienia Siennicy, proponujemy Państwu zabawę w ułożenie krzyżówki, której głównym hasłem będzie słowo: OSIEMSETLECIE.

Warunki udziału:
•

•
•
•

•
•

poszczególne hasła krzyżówki powinny
nawiązywać do historii naszej gminy lub
współczesnych wydarzeń z nią związanych,
forma graficzna krzyżówki dowolna,
brak ograniczeń wiekowych uczestników
konkursu,
można układać krzyżówki rodzinne
(wówczas na karcie zgłoszenia proszę wymienić wszystkich autorów),
do ułożonej krzyżówki należy dołączyć
podpisaną kartę zgłoszenia,
termin nadsyłania krzyżówek upływa
31 maja 2020 r.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na
www.bibliotekasiennica.pl lub w siedzibie Redakcji (po wznowieniu działalności – zgodnie
z wytycznymi Rządu).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcowym numerze Czasopisma wraz z prezentacją
zwycięskiej (najciekawszej) krzyżówki. Wszyscy uczestnicy dostaną upominki a nadesłane
krzyżówki będą sukcesywnie prezentowane na
stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.
Zachęcamy zatem do aktywnego i twórczego
spędzenia tego nadzwyczajnego czasu.

Rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego numeru „Sienniczki”
na stronie 22-23.

S

towarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich informuje, że
aktualne informacje związane z organizacją
i nowym terminem planowanego XVIII Zjazdu Absolwentów będą podawane na stronie
www.siennica-saiwss.pl
Zainteresowanych wydarzeniem prosimy
o kontakt mailowy: saiwss@siennica-saiwss.pl

Istnieje możliwość nadsyłania materiałów – tekstów i zdjęć (jako osobne pliki) do następnego numeru Czasopisma do dnia
31 maja 2020 r. Teksty: max. 5 000 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”.
Zachęcamy także do przesyłania zapowiedzi organizowanych przez Państwa ogólnodostępnych wydarzeniach do Siennickiego
kalendarium, które co miesiąc ukazuje się na stronie Biblioteki. Na informacje (data, godzina, miejsce, nazwa wydarzenia i jego
organizatora) czekamy zawsze do 25-go dnia każdego miesiąca. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Siennickie kalendarium”.
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było...

jest...

będzie...

