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CZERWIEC-WRZESIEŃ 2019

30 VI

Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”
Start 1100 – Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim
Meta – Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy
MBP w Mińsku Mazowieckim, KSBP przy współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną w Siennicy

7 VII

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
1000 Stadion Sportowy w Siennicy
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Siennicy

7 VII

Rajd rowerowy trasą „Atrakcje przyrodnicze w gminie Siennica”
1000 Start Siennica
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

15 VII
18 VIII

Wystawa planszowa „To jest mój rok” - 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki
czynna w godzinach otwarcia Biblioteki od 15 lipca do 20 września
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

Dożynki Paraﬁalno-Gminne
1100 Uroczysta msza św., Kościół paraﬁalny w Siennicy
1300 Część artystyczna, Skwer przyszkolny w Pogorzeli
Urząd Gminy w Siennicy, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa
Pogorzel i okolic, OSP Pogorzel, Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

1 IX

III Rodzinny Turniej Sportowy o Puchar Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej
Siennica
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

7 IX

Narodowe Czytanie – Nowele polskie
1100 Skwer im. Jana Pawła II w Siennicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

15 IX

Rajd rowerowy
Start Siennica
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

Kontakt do organizatorów wydarzeń na s. 19
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Szanowni Mieszkańcy

Gminy Siennica!
J

est mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do zapoznania się z pierwszym numerem
Czasopisma Gminy Siennica.
Nazwa „Sienniczka” nawiązuje
do rzeczki płynącej przez naszą Gminę a sekcja historyczna działająca przy GBP
wyjaśnia okoliczności związane z właściwą ale i potoczną jej nazwą.

O

ddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer nowego czasopisma „Sienniczka”.
Inspiracją do jego wydania jest
bogaty i stale poszerzający się
kalendarz wydarzeń kulturalnych, sportowych, szkolnych oraz gminnych, na które
chcemy szczególnie zwrócić uwagę lokalnej społeczności.

Sienniczka
geneza tytułu

N

iniejszy kwartalnik, poza przekazywaniem istotnych dla Sienniczan informacji, ma stać się także swoistym kalendarzem wydarzeń mile odmierzającym nam
czas. A czas mija, ucieka, przecieka przez
palce. Ale też płynie, płynie jak rzeka. A jeśli rzeka, to tylko... Sienniczka!
MSWiA Departament Administracji Publicznej z czerwca 2008 r. podaje nt. rzeki
Sienniczki: Nazewnictwo Geograficzne Polski,
Tom 1. Hydronimy, Część 1. Wody płynące,
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

Chcę, aby czasopismo ukazywało się systematycznie,
opisując wydarzenia związane z gminą, promując
ważne i ciekawe inicjatywy mieszkańców, informując o działaniach samorządu, stowarzyszeń oraz instytucji. Jest to niewątpliwe najlepsza forma kontaktu
z mieszkańcami w każdym wieku.
Zapraszam do lektury.
Wójt Gminy Siennica

Sienniczka będzie dostępna w wersji elektronicznej na
stronie internetowej urzędu oraz biblioteki. W wersji
papierowej wszystkie numery czasopisma zasilą Dział
Wydawnictw Regionalnych siennickiej Biblioteki.
Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do współpracy
przy tworzeniu następnych edycji „Sienniczki”.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy

źródła, wodospady; Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, str. 253: Nazwa obiektu wodnego:
Sienniczka/Rodzaj obiektu wodnego: struga/
Recypient: Świder/Współrzędne geograficzne:
szerokość 52°02’25’’, długość 21°34’33’’.
Obecnie funkcjonująca nazwa rzeki – Sienniczanka, powstała po II wojnie światowej
w latach 60-tych XX w. Jest to potoczna
(aczkolwiek błędna!) nazwa używana przez
miejscową ludność. Ostatnia mapa z poprawną, urzędową nazwą „Sienniczka” pochodzi
z 1958 r. Wg ustawy o ochronie dziedzictwa
kulturowego w nazewnictwie powinna obowiązywać nazwa „Sienniczka”.
Opr.: Zbigniew Szubert, Sekcja Historyczna GBP.

Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk
wraz z Redakcją czasopisma, wykazując
troskę o zachowanie (w mowie i piśmie)
tradycyjnej nazwy rzeki stanowiącej istotną część naszego siennickiego krajobrazu,
a przy tym promując walory społeczno-przyrodnicze lokalnego dziedzictwa kulturowego, oddają w Państwa ręce pierwszy
numer czasopisma „Sienniczka”.

Projekt graficzny/ Skład:
Foldruk Media | Marcin Ławrysz
Druk: Foldruk Media
Nakład: 1 000 egzemplarzy
Na okładce: Widok na Siennicę (Starogród)
fot. Urząd Gminy Siennica

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

Czasopismo dostępne także w wersji elektronicznej na:
www.bibliotekasiennica.pl
www.siennica.samorzad.pl
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Monika Pszkit
Koordynator Kultury

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian
w nadsyłanych tekstach.
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Cyfrowy obywatel
w Gminie Siennica
W

kwietniu 2019 r., w odpowiedzi
na konkurs prowadzony przez Inspires Sp. z o. o., Gmina Siennica złożyła
wniosek o przyznanie grantu dla projektu
pn. „Cyfrowy obywatel w Gminie Siennica”, w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt otrzymał pozytywną ocenę i został rekomendowany do dofinansowania.
Realizacja projektu rozpocznie się z dniem
1 czerwca 2019 r. i zakończy 28 lutego
2020 r. Projekt skierowany jest do 240
osób (130 Kobiet, 110 mężczyzn), które ukończyły 25 rok życia, nie posiadają

lub chcą podwyższyć swoje kwalifikacje/
umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych.
W ramach projektu mieszkańcy Gminy Siennica będą mogli skorzystać
z 16 godzinnych szkoleń w ramach jednego z siedmiu modułów szkoleniowych
do wyboru:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”

5.

„Tworzę własną stronę internetową
(blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”
Szkolenia odbywać się będą z wykorzystaniem 24 zakupionych w ramach projektu
laptopów, które po zakończeniu projektu przekazane zostaną do użytkowania
gminnym placówkom oświatowym. Podczas szkoleń zapewniony będzie poczęstunek.
Wartość otrzymanego grantu:
134 400,00 zł
Szczegółowych informacji oraz zapisy na szkolenia prowadzić
będzie: Agnieszka Chmielecka, Inspektor
ds. pozyskiwania środków zewnętrznych dla Urzędu Gminy i jednostek
podległych, tel. 25 757 20 20 wew. 12,
e-mail: a.chmielecka@ugsiennica.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału
w projekcie.

© Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie

Aktywna
tablica
R

ównież w kwietniu 2019 r. Gmina
Siennica złożyła wniosek o udzielenie
wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 – „Aktywna Tablica” , który także
otrzymał pozytywną ocenę i rekomendowany został do dofinansowania.
W ramach projektu zaplanowany został
zakup pomocy dydaktycznych dla dwóch
siennickich szkół podstawowych:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie
wyposażona zostanie w 2 interaktywne

4

monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali o łącznej wartości
14 000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy wyposażona
zostanie w 2 tablice interaktywne z projektorem ultraogniskowym o łącznej wartości 14 000,00 zł
Zakupione w ramach programu pomoce
dydaktyczne posłużą wsparciu procesu
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dydaktycznego uczniów. Zamontowanie
nowoczesnych monitorów i tablic interaktywnych ze stałym dostępem do internetu
pozwoli uatrakcyjnić zajęcia, wpłynąć na
wszechstronny rozwój każdego dziecka.
Programy komputerowe, jak również dostęp do nowoczesnych metod nauczania
niewątpliwie wpłyną na poprawę efektów
kształcenia, a tym samym podniesie jakość pracy szkoły.

jak sprawny

urząd

Siennickie Termomodernizacja
Spotkania Plenerowe

– to się opłaca

W

W

lutym 2019 r. Wójt Gminy Siennica złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wniosek o współorganizację przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego. W ramach wniosku pozyskaliśmy kwotę w wysokości 30 000,00 zł
na współorganizację Siennickich Spotkań
Plenerowych, które odbędą się 16 czerwca
2019 r. na Gminnym Stadionie Sportowym w Siennicy. Pozyskane środki pozwolą urozmaicić imprezę o występy zespołów artystycznych oraz odpowiednie
nagłośnienie sceniczne i oświetlenie.

Dotacja:
Modernizacja drogi
gminnej w miejscowości
Strugi Krzywickie

G

mina Siennica otrzymała dotację
ze środków finansowanych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie”.
Wysokość przyznanej dotacji 111 000,00
zł. W dniu 23 maja 2019 r. w Siedlcach
odbyło się uroczyste podpisanie umowy. W spotkaniu wzięli udział: Członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego
Janina Ewa Orzełowska oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki,
z ramienia Gminy Wójt Gminy Stanisław
Duszczyk oraz Skarbnik Gminy Renata
Nowakowska.

związku z koniecznością intensyfikacji działań w zakresie ochrony powietrza i wdrażania gospodarki
niskoemisyjnej przez samorządy, Gmina
Siennica wraz z Fundacją Ziemia i Ludzie
zorganizowała dla mieszkańców gminy, pracowników JST, przedsiębiorców,
rolników bezpłatne seminarium, które
odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w dniu 22 maja 2019 r.

środowiskowych i społecznych głębokiej
termomodernizacji, aktualnych źródeł
finansowania inwestycji termomodernizacyjnych, audytów energetycznych
w praktyce, roli samorządów, wykonawców oraz lokalnych barier.
W seminarium wzięło udział 26 osób,
uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz słodki poczęstunek i lunch.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Celem seminarium było omówienie
podstawowych założeń realizacyjnych
i technicznych trójstopniowej termomodernizacji, korzyści ekonomicznych,

Inwestycje
W

dniu 15 lutego 2019 r. Wójt Gminy podpisał umowę z firmą
„MEL-KAN” Sp. z o.o. Ryżki 76C, 21-400
Łuków na rozbudowę sieci wodociągowej
w Nowej Pogorzeli wzdłuż ulicy Pałacowej.
Wartość zadania 39 667,50 zł brutto. oraz
na rozbudowę sieci wodociągowej w Grzebowilku ul. Leśna i ul. Brzozowa. Wartość
zadania 60 278,30 zł brutto.
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W dniu 7 maja 2019 r. Wójt Gminy podpisał
umowę na realizację zadania pn. „Budowa
kanalizacji w gminie Siennica III etap”. Inwestycja obejmuję budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gągolina. Wykonawcą
robót budowlanych jest P.U.H. „MEL-KAN”
Kazimierz Jakubiak z siedzibą w miejscowości Ryżki nr 76C, 21-400 Łuków. Wartość
inwestycji 951 282,21 zł brutto. W obecnej
chwili trwa realizacja zadania.
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OGŁOSZENIE
w sprawie możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
Urząd Gminy w Siennicy informuje, że zostały zakończone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Siennicy ul. Dworkowa,
ul. Czarnockiego, ul. Malownicza, ul. Piaski, ul. Dłużewskich. Mieszkańcy mają możliwość przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej. Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Gmina Siennica przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
Dodatkowe informacje w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Siennicy w pokoju nr 10, tel. 25 757 20 20 wew. 16 w godzinach pracy Urzędu.

Ochrona

D

nia 28 marca 2019 r. Uchwałą Rady
Gminy w Siennicy przyjęty został Regulamin Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków ze środków budżetu
Gminy Siennica.

dla przedsięwzięć polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczenie ścieków
w stopniu umożliwiającym odprowadzenie
ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia
regulaminu programu udzielania dotacji
celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica.

Naszym celem są działania inwestycyjne służące ochronie środowiska, a budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
z pewnością takim będzie.

Kwota dotacji to 50% kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie
więcej jak 6 000 zł.

środowiska

Zapraszamy do składania wniosków.
Regulamin ustala zasady udzielania dotacji

INFORMACJA

Informujemy, że od początku kwietnia Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych czynny jest w soboty, w godzinach 7.00 – 14.00.

GROBONET

mieszczenia grobów wraz z oznaczeniem
sektorów, rzędów i numerów grobów z danymi osób pochowanych.

Od początku maja br. została wdrożona
usługa wyszukiwania osób pochowanych
oraz grobów na Cmentarzu Komunalnym
w Siennicy. Podczas tworzenia serwisu
dokonano pełnej inwentaryzacji i roz-

Dzięki wyszukiwarce osób pochowanych
na Cmentarzu Komunalnym w Siennicy,
każdy ma możliwość wyszukania miejsca pochowania osoby zmarłej z poziomu
przeglądarki internetowej, a także możliwość zapoznania się z aktualnymi rocz-

Dzień Sołtysa
Z

tej okazji 11 marca w Urzędzie Gminy w Siennicy odbyło się spotkanie
z przedstawicielami sołectw. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy sołtysi
z gminy zarówno nowo wybrani jak i Ci,
których kadencja dobiegła końca. Podczas spotkania Wójt Gminy Pan Stanisław Duszczyk wraz z Zastępcą Panem

6

Mariuszem Kozerą, Skarbnikiem Gminy
Panią Renatą Nowakowską oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Siennicy Bartłomiejem Czajką
podziękowali sołtysom za trud i wysiłek
włożony na rzecz rozwoju sołectw, a także złożyli najlepsze życzenia wytrwałości
w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw
społeczności lokalnej, dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów
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nicami. Baza wyszukiwarki zawiera również dokumentację fotograficzną grobu.
Spis grobów oraz osób pochowanych jest
na bieżąco aktualizowany.

Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem www.siennica.artlookgallery.com

w działalności sołeckiej oraz zadowolenia
z pełnienia tak zaszczytnej funkcji. Każdy
z sołtysów otrzymał drobny upominek
a tym ustępującym dodatkowo wręczono
pamiątkowe statuetki.
Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji i przekazania informacji na tematy
dotyczące bieżących problemów lokalnej
społeczności na terenie Gminy Siennica.

jak sprawny

Gminna
Olimpiada
Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie
Domowym i Przedsiębiorczości

W

dniu 26 lutego 2019 r. w Urzędzie
Gminy odbyła się corocznie organizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział
Siedlce PZDR w Mińsku Mazowieckim
Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.

Gminne obchody

Dnia
Strażaka

Igrzyska
samorządowe
W

dniu 25 maja br. w Mrozach odbyły się jubileuszowe XX Powiatowe
Igrzyska Samorządowe, których ideą jest
kultywowanie sportu wśród samorządow-

urząd

W olimpiadzie wzięło udział 40 pań z terenu gminy Siennica. Ich zadaniem było
rozwiązywanie specjalnie przygotowanego testu zawierającego 40 pytań z zakresu
racjonalnego prowadzenia gospodarstwa
domowego oraz z przedsiębiorczości na
wsi itp. Uczestniczki wykazały się dobrą
znajomością powyższych zagadnień wykazując wyrównany poziom wiedzy.

Zwyciężczynie otrzymały dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez
samorząd gminy, natomiast wszystkie
uczestniczki olimpiady otrzymały drobne
artykuły gospodarstwa domowego. Po zakończeniu rywalizacji był czas na kawę,
herbatę i degustację wspaniałych słodkości i wypieków przygotowanych przez
uczestniczki olimpiady.

Po sprawdzeniu odpowiedzi komisja wyłoniła laureatów:

Laureatki etapu gminnego reprezentowały Siennicę na olimpiadzie powiatowej
w dniu 4 czerwca br. Co prawda nie udało
się zdobyć miejsc na podium, ale i tak serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczkom wysokiego poziomu wiedzy
i dziękujemy za udział.

I miejsce – Marzena Dróżdż z Żakowa
II miejsce – Dorota Piętka również reprezentująca Żaków
III miejsce – Barbara Osica ze Starogrodu.
5 maja br. odbyła się uroczysta msza św.
z okazji Dnia Strażaka, w której udział
wzięły Druhny i Druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Siennicy,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy,
Grzebowilku, Pogorzeli, Zglechowie oraz
Żakowie. Po nabożeństwie w intencji
strażaków pododdziały przemaszerowały
pod strażnicę OSP w Siennicy gdzie prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-

czypospolitej Polski w Siennicy dh Piotr
Rosik odczytał życzenia skierowane do
strażaków od Prezesa Zarządu Głównego dh Waldemara Pawlaka, następnie
komendant gminny dh Leszek Dąbrowski odczytał życzenia od prezydenta RP
Andrzeja Dudy. Kolejne życzenia składał
Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk, który dodatkowo obdarował jednostki albumem „Strażacy powiatu mińskiego”.

ców. Nasza gmina również wzięła udział
w tych zmaganiach, rywalizując w różnych
konkurencjach i ostateczne zajmując:
• III miejsce w kat. piłka nożna
• I miejsce w kat. koszykówka VIP, które
zajął Wójt Gminy Siennica Pan Stanisław Duszczyk
• III miejsce w kat. koszykówka VIP –
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zenon Jurkowski

• III miejsce w kat. tenis stołowy mężczyzn – Wójt Gminy Siennica Pan Stanisław Duszczyk
• II miejsce w kat. tenis ziemny – Sołtys
Sołectwa Siennica II Pan Zenon Kosut
• I miejsce – tytuł najbardziej usportowionego samorządowca przypadł Panu
Wójtowi Gminy Siennica.
Gratulujemy całej drużynie i życzymy dalszych sukcesów!
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Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Starogrodzie

W

naszej pamięci utkwił zorganizowany 13 stycznia niezwykły koncert ”Tobie szkoło...”, kiedy to mogliśmy
podziwiać występy wokalne nauczycieli
i ich podopiecznych. Dochód z koncertu został przeznaczony na zakup szafek
dla uczniów.
W styczniu bawiliśmy się też na Choince
szkolnej oraz Dniu Babci i Dziadka. Zabawa uświetniona była obecnością Wodzireja, który zachęcił do tańca młodszych
i starszych.

Z kolei 25 marca obchodziliśmy święto
naszego patrona – Kornela Makuszyńskiego. Popularna Korneliada, to konkurs literacko-sportowy przeprowadzany
w naszej szkole co roku. Tego dnia świętowaliśmy też Pierwszy Dzień Wiosny,
by mieć pewność, że wiosna na dobre
przyszła do Starogrodu.
Ważnym wydarzeniem było też wręczenie
przez Panią Beatę Walas Dyrektora szkoły
comiesięcznego stypendium naukowego
w kwocie 200 zł Małgorzacie Zawadce –

uczennicy klasy VII. Dziewczynka miała
najwyższą średnią ocen w całej szkole.
W czerwcu organizujemy Festyn rodzinny, aby społeczność lokalna Starogrodu
mogła w pełni integrować się ze szkołą.
Relacja z imprezy w kolejnym numerze
Sienniczki…
PSP w Starogrodzie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego
w Żakowie

SzkolnaChoinka
26 stycznia 2019

Ciechańskiej, przygotowali wspaniały
program artystyczny: radosne piosenki i wierszyki, tańce, skecze i anegdoty
z życia wzięte oraz wielokrotne przywoływanie lat dzieciństwa swoich Babć
i Dziadków. Do życzeń dla świętujących

K

ilkudziesięcioletnią już żakowską
tradycją jest organizacja dorocznej
Szkolnej Choinki, połączonej z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Tegoroczna impreza przyciągnęła w mury szkoły blisko
400 osób i trzy pokolenia z nią związane:
Babcie, Dziadków, rodziców uczniów,
absolwentów oraz mieszkańców Żakowa
i okolic.
Najmłodsi uczniowie pod opieką swoich
Pań – Anety Matak, Ilony Misior-Zadrożnej, Kamili Gruba, Edyty Prasuła i Steli

Sukcesy

Zawiszaków
P

ierwsze miesiące roku 2019 to prawdziwy wysyp sukcesów naszych podopiecznych w konkursach wiedzy, językowych,
artystycznych i – jak zawsze – sportowych.
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Seniorów dołączyła się również Dyrektor
Anna Duszczyk, dziękując im za odda-

Drugi rok z rzędu Powiatowy Konkurs Poezji
i Prozy Obcojęzycznej organizowany przez
mińską Macierzankę wygrała uczennica żakowskiego gimnazjum – Joanna Żukowska
w kat. języka rosyjskiego (opiekun p. Stela
Ciechańska). Jakby tego było mało, została
także laureatką w kat. języka angielskiego,
zdobywając II miejsce (opiekun p. Anna
Duszczyk). Uczniowie oceniani byli pod
kątem nieskazitelnej wymowy, intonacji, in-
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nie z jakim uczestniczą w wychowaniu
najmłodszych latorośli. Następnie goście
wysłuchali muzycznego koncertu życzeń
w wykonaniu najlepszych szkolnych solistów i instrumentalistów a potem odbył
się pokaz tańców nowoczesnych uczniów
klas I-III oraz 2 piękne układy dostojnego Poloneza w wykonaniu uczniów
klas VII-VIII i gimnazjalistów (pod kier.
p. Edyty Prasuły i p. Janusza Wójtowicza).
Najmłodsze dzieci, z wielkim workiem
prezentów, odwiedził także Św. Mikołaj,
a absolwenci i ich rodzice oblegali wystawę szkolnych kronik z ostatnich 25 lat.
O dobrą zabawę na parkiecie zadbał DJ.
Dodatkowymi atrakcjami były: kiermasz
książki dla dzieci, multimedialny pokaz
zdjęć z ostatnich lat i Słodka Kawiarenka.

terpretacji, no i pamięciowego opanowania
dwóch tekstów poezji i prozy.
W Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego “English Vocabulary Master” Jakub
Grzęda zajął II miejsce (kat. szkoły podst.),
a Joanna Żukowska - III miejsce (kat. gimnazjum). Uczniów do konkursu przygotowywała p. Anna Duszczyk.

jak solidna Edukacja
W marcu żakowscy uczniowie Jakub
Zwierz i Dominik Ostrowski zdobyli
II miejsce w FINALE Powiatowego Konkursu Informatycznego GIM-BIT organizowanego pod patronatem Starosty
Mińskiego. Pierwszy etap konkursu nawiązywał do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczestnicy mieli za zadanie
zbudować stronę internetową prezentującą
ślady walk o niepodległość w swojej gminie. Aż dwie żakowskie drużyny zakwalifikowały się do finału,
w którym uczniowie rozwiązywali
test z zakresu budowy stron internetowych. Zaprezentowali bardzo
wysoki poziom i wykazali się dużą
wiedzą informatyczną. Uczniów do
konkursu przygotowywał p. Arkadiusz Pomierny.
W Ogólnopolskim konkursie
wiedzy na temat zdrowia i jego
ochrony WYRÓŻNIENIA zdobyli: Dominik Ostrowski (kat. szkoły
podst.), Monika Krupa (kat. gimnazja), Kacper Grzęda i Łukasz Jurkowski
(kat. gimnazja). Opiekunem uczestników
była p. Anna Krusiewicz.

Akcje wolontariuszy

Szkolnego Koła

W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży “WOLNOŚĆ
JEST W NAS! Dumni ze swojej Niepodległej!” pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wyróżnienia przyznano dla Julity Trąbińskiej (III kl. gimn.), Aleksandry Woźnicy (III kl. gimn.) i Filipa Żukowskiego
(oddział przedszkolny). Opiekę meryto-

W warszawskim finale Archidiecezjalnego
Konkursu Biblijnego, w którym startowało
140 uczestników, aż 3 wyróżnienia powędrowały do żakowskich uczennic: Róży
Krupy (kl. V szk. podst.), Marii Brody (kl.
V szk. podst.) i Weroniki Kukli (kl. VII szk.
podst.). Uczniów do konkursu przygotowywał katecheta p. Robert Rowicki.
Z kolei w Archidiecezjalnym Konkursie Plastycznym o Dziejach
Apostolskich I miejsce zajął Jakub
Paluch z kl. II szk. podst. a wyróżnienie otrzymała Marta Duszczyk
z kl. I szk. podst.

ryczną sprawowały p. Milena Majkrzak
i p. Aneta Matak.

Jury Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Święci I Błogosławieni Karmelu”, którego organizatorem był Klasztor Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu, z grona
1424 prac z różnych stron Polski,
nagrodziło dwie żakowskie uczennice przyznając wyróżnienie dla
Karoliny Brzezek (kat. kl. IV-VI)
a nagrodę główną dla Weroniki Kulki
(kat. kl. VII-VIII).

Żakowscy wolontariusze po raz pierwszy zorganizowali też akcję na rzecz bezdomnych zwierząt: „Pełna Miska dla Schroniska”, podczas której zbierali karmę dla psów
i kotów z wybranego przez siebie schroniska. Udało się zebrać prawie 200 kg karmy.

Caritas

Anna Duszczyk
Dyrektor PSP w Żakowie

W ramach ogólnopolskiej akcji „Budujemy Ściany Bezpiecznej Przystani”, uczniowie zorganizowali kiermasz książki,
z którego dochód przeznaczony został na
remont Domu Samotnej Matki w Zielonce. Hojny sponsor podarował wolontariuszom książki, które następnie rozprowadzali wśród szkolnej społeczności. Efekt:
ze 163 „sprzedanych” książek zebrano
prawie 1 000 zł.
Wcześniej miała miejsce także zbiórka
środków chemicznych, które przekazano
na rzecz nowo wyremontowanego (więc
obciążonego wydatkami) Domu Dziecka
im. Matki Weroniki w Siennicy. Wspólnymi siłami udało się zebrać 124 produkty!
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Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Henryka Sienkiewicza
w Siennicy

A

rtystyczne: 24 stycznia w Szkole Podstawowej nr 373 w Warszawie odbył
się Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Pastuszkowie przybywajcie, jemu
wdzięcznie zaśpiewajcie”, w którym wzięła
udział Olga Szubińska z utworem „Śliczna
gwiazda” i Lena Kurowska - „Święta cisza”.
Obie solistki zostały docenione:
Lena zdobywając II miejsce, Olga
otrzymując wyróżnienie.

Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Naszą szkołę reprezentował Maksymilian Duszczyk wyśpiewując sobie wyróżnienie piosenką w języku angielskim.
Następnego dnia, podczas koncertu laureatów, Maks otrzymał również Nagrodę
Publiczności.

po wcześniejszych eliminacjach w rodzimej placówce wziął udział w powiatowym
konkursie języka angielskiego organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6
im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim. Nasz reprezentant bezspornie pobił
swą ogromną wiedzą konkurencję zajmując I miejsce w swojej kategorii wiekowej.

SIENNICKIE

25 lutego w Urzędzie Gminy w Siennicy odbyły się gminne eliminacje
do Ogólnopolskiego Programu
„Wygraj szansę”, którego organizatorem jest TV MEDIA (łódzka
Agencja Telewizyjno-Estradowa).

portowe: Dużo dobrej zabawy
w postaci wesołych okrzyków,
autentycznego kibicowania i zachęcania do walki swoich koleżanek
i kolegów, a przy tym szlachetnej
i uczciwej rywalizacji doświadczyły
przedszkolaki Gminy Siennica na
pierwszej „Spartakiadzie Przedszkolaków” w dniu 10 maja w hali sportowej naszej szkoły w ramach uczczenia
imienia jej patrona - „Dla Sienkiewicza”.

Talenty
Jagoda Michalik, jak co roku, reprezentowała nasza szkołę w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka wygrywając
najpierw eliminacje szkolne, następnie te
na szczeblu gminnym. W przeglądzie powiatowym również zdobyła miejsce na podium – drugie oraz mnóstwo pochwał od
jury i gromkie brawa od widowni.

Naszą szkołę reprezentowała – ostatecznie
zdobywając I miejsce – Lenka Kurowska
wraz z tancerkami Olgą Szubińską i Julką
Grzegrzułką z piosenką „Margarita” Majki Jeżowskiej. Dziewczynki wzięły udział
w finale konkursu 27 marca 2019 r. w Wołominie.
W dniach 26-27 lutego w Zespole Szkół
im. H. i K. Gnoińskich miał miejsce XXIV

S

J

ęzykowe: 21 lutego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim odbył
się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
„ Z Ortografią Za Pan Brat”. Wzięły w nim
udział nasze uczennice: Olga Szubińska (w kat. klas IV) i Aleksandra Gryzik
(w kat. klas VIII). Uczestniczki konkursu
wykazały się ogromną znajomością zasad pisowni i ortografii w języku polskim
(dyktando i test ortograficzny) uzyskując
odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce.
22 marca Antoni Rembas (uczeń klasy IV)

Zarówno zawodnicy (pięcio- i sześciolatki) w odpowiednio przygotowanych
strojach sportowych, jak i kibice wyposażeni w transparenty i wyśmienite humory,
przyczynili się do stworzenia niepowtarzalnej atmosfery podczas imprezy. Wpłynęło także sporo prac plastycznych na konkurs „Mój ulubiony sport” ogłoszony jako
integralna część Spartakiady.
Organizatorzy „Spartakiady” dziękują
i gratulują wszystkim uczestnikom wydarzenia: nauczycielom za przygotowanie dzieci, a tym samym uatrakcyjnienie
procesu nauczania (gdyż spotkanie było
okazją do zapoznania się i wymiany doświadczeń); rodzicom, którzy włączyli się
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w przygotowanie dzieci i przywiezienie ich
na imprezę; wolontariuszom – uczniom
klas starszych za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkurencji sportowych oraz Panu Pawłowi Duszczykowi
– ratownikowi medycznemu za opiekę
medyczną nad zawodnikami. Wiadomo,
spartakiada to święto sportu, ale i nagrody
dla zwycięzców. A te zapewnili nam hojni
sponsorzy w formie dotacji finansowych
i towarów do kawiarenki, byli to: Wójt
Gminy Siennica – Stanisław Duszczyk,
Pani Dyrektor PSP w Siennicy – Małgorzata Kobylińska, Sklep „Gusto” – Anna Ciołek, Salon kosmetyczny „Magia Piękna”
– Olga Sekuła, Zakład cukierniczy „Wista”
– Justyna i Wiesław Trzmiel, Delikatesy
„Kulfon”, Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
„Spartakiada Przedszkolaków” odbyła
się pod patronatem Wójta Gminy Siennica Pana Stanisława Duszczyka i Dyrektor
Szkoły Pani Małgorzaty Kobylińskiej. Oni
też mieli zaszczyt nagrodzić zawodników,
pogratulować im i, miejmy nadzieję, otworzyć nową wspaniałą i potrzebną tradycję
w Gminie.
PSP w Siennicy
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Orszak

Trzech Króli
W

niedzielę 6 stycznia 2019 r. kilkaset
osób wzięło udział w uroczystym
Siennickim Orszaku Trzech Króli, którego współorganizacji podjęły się: Gminna
Biblioteka Publiczna, Młodzieżowa Rada
Gminy, Parafia Siennica i Zgromadzenie
Sióstr Kapucynek NSJ. Program imprezy
był przebogaty a rozpoczął go przemarsz
orszaku spod Urzędu Gminy do kościo-

12

ła celem złożenia pokłonu Jezuskowi
w szopce, a następnie do Zespołu Szkół
im. H. I K. Gnoińskich. W rolę Trzech
Króli wcielili się: Wójt Gminy Stanisław
Duszczyk, Pan Ryszard Łubkowski i Pan
Marcin Górka. W szkolnej sali sportowej wystąpił dziecięcy chórek z PSP
im. H. Sienkiewicza w Siennicy pod
kierunkiem s. Agnieszki Miduch, dzieci
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z Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka prezentując jasełka oraz uczestnicy
3. edycja konkursu Gminno-Parafialnego
Międzypokoleniowe Kolędowanie. Na zakończenie MChK Kanon pod kier. Moniki
Pszkit wykonał noworoczny koncert kolęd
zabierając słuchaczy w muzyczną podróż
po Europie. Imprezie po raz pierwszy patronowała Fundacja Orszak Trzech Króli
a nad poszczególnymi jej etapami czuwało liczne grono miejscowej społeczności.
Pokłosiem wydarzenia był Ogólnopolski
Zjazd Orszaków Trzech Króli zorganizowany 2 marca w Domu Arcybiskupów
Warszawskich w Warszawie. Udział w nim
wzięli organizatorzy Orszaków z terenu
całego kraju. Naszą Gminę i Parafię Siennica dzielnie reprezentował Jakub Mazek
z Młodzieżowej Rady Gminy.

jak potkanie z

kulturą i książką

3 EDYCJA

Kulturalnych Ferii

P

rzeprowadzona została w klimacie
zajęć plastycznych, języka angielskiego i tańca (nowość), dzięki czemu
odkryła bogatą wyobraźnię, kreatywność
oraz ogromne poczucie humoru wśród
uczestników. Na ostatnich zajęciach
miało miejsce popularne show „Mam
Talent” oraz prelekcja biblioteczna nt.
„Ulubionej książki i wykorzystania wolnego czasu”. Każdy uczestnik otrzymał
dyplom oraz słodki upominek.

Spotkanie

autorskie
W

sobotnie popołudnie 9 marca w Klubie Senior+ miało miejsce spotkanie autorskie z Panią Marzeną Juraczko
(dziennikarką tygodnika TeleTydzień) na
temat jej wyjątkowej książki „Drogi do
szczęścia – rozmowy z siostrami zakonnymi”. Autorka opowiedziała nam o genezie
powstania publikacji, wyborze bohaterek
i ich codziennym życiu. Jak sama podkreśliła: „...przez liczne spotkania i rozmowy,

Pan Bóg przygotowywał ją do pracy nad
książką, której celem jest przełamywanie
stereotypów dotyczących życia zakonne-

go...” W rozmowie uczestniczyła także jedna z siedmiu bohaterek książki, znana nam
S. Agnieszka Miduch z siennickiego Zgromadzenia Sióstr Kapucynek NSJ – absolwentka teologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Na co dzień pracuje jako katechetka w szkole i przedszkolu w Siennicy.
Zebranym gościom opowiedziała o swojej
drodze do szczęścia, powołaniu do życia
konsekrowanego, pasji związanej z teatrem
i codzienności w lokalnej społeczności. Na
koniec spotkania uczestnicy mogli zakupić
„Drogi do szczęścia” wraz z autografem obu
Pań. Dochód ze sprzedaży publikacji został
przeznaczony na wsparcie Domu Dziecka
im. Matki Weroniki w Siennicy.

Warszawska 19

marca Biblioteka przeprowadziła 42. eliminacje gminne do
konkursu recytatorskiego Warszawska
Syrenka.
Wzięło
w nim udział 12 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
a komisja konkursowa w składzie: Urszula Szajkowska (nauczyciel i kierownik filii bibliotecznej), Ewelina Kurowska (inspektor
d/s oświaty, kultury i zdrowia) i Ryszard Łubkowski (instruktor
Sekcji plastycznej), postanowiło zakwalifikować do eliminacji
powiatowych w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim: Kamilę Dybikowskę (PSP im. E. Szymańskiego w Grzebowilku), Jagodę Michalik (PSP im. H. Sienkiewicza w Siennicy)
i Adriana Brodę (Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy). Nagrody w konkursie ufundował Wójt Gminy Siennica oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy.

Syrenka
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Szkolenie
komputerowe
W

okresie od 11 marca do 16 kwietnia w Bibliotece odbyło się szkolenie komputerowe realizowane w ramach
projektu „50 twarzy kwalifikacji”. Projekt
przeznaczony był dla mieszkańców woj.
Mazowieckiego nie posiadających znajomości obsługi komputera, mających pow.
25 lat.

komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów.
Program w wymiarze 80 godzin lekcyjnych zakończony był egzaminem, który
wszyscy uczestnicy kursu zdali otrzymując certyfikat ITpass na poziomie A.
Uczestnictwo w kursie było bezpłatne
a sam projekt dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej.

W ramach przeprowadzonego kursu, 14
uczestników realizowało program ICT
(21 kompetencji zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) na
poziomie A w 5 obszarach: informacja,

Tydzień Bibliotek
w Filii GBP w Grzebowilku

W

związku ze świętem bibliotek najmłodsze dzieci Publicznej Szkoły
Podstawowej w Grzebowilku wzięły udział
w projekcie „Moda na czytanie” . W środę
przedszkolaki przybyły do naszej filii na
zajęcia czytelnicze „W krainie bajek”, zakończone konkursem wiedzy o bajkach.
W czwartek, w celu zachęcenia uczniów do
czytania, przedszkolaki wykonały zakładki

Sekcja

Plastyczna

D

ziała i rozwija talenty plastyczne dzieci już pięć lat (od 6 czerwca 2014). Na
zajęcia przychodzą nawet sześciolatki, ale
najwięcej jest dzieci 9- do 13-letnich. Mali
artyści wykonują różne prace plastyczne,
ale nie powielamy tematów realizowanych
w szkole. Przede wszystkim idziemy w kie-
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Certyfikat
B

iblioteka została zakwalifikowana
do ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki pn. „Mała książka – wielki
człowiek”. Akcja miała na celu zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy
trzylatek, który przyszedł do Biblioteki,
otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą (książkę i Kartę Małego Czytelnika),
rodzice zaś broszurę informacyjną przypominają o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom – ogółem wydano 58
wyprawek.
Projekt w całości został sfinansowany ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kolejna edycja programu, do którego Biblioteka została zakwalifikowana ponownie, już jesienią tego roku – Zapraszamy
najmłodszych Czytelników!

do książek oraz uczyły się wierszyka promującego czytelnictwo. W piątek, recytując
ów wiersz, wręczyły swoje ręcznie wykonane dzieła uczniom klas O – III oraz ich wychowawcom.
Z kolei w siennickiej siedzibie Biblioteki
młodzi czytelnicy: wykonali prace plastyczne techniką collage nt. „#biblioteka” (sekcja plastyczna), wzięli udział w akcji „Mała
książka wielki człowiek” a także uczestniczyli w kilku lekcjach bibliotecznych.
■ GBP

runku rozwijania zainteresowań, doskonalenia technik i wykorzystania różnych materiałów. Możliwy jest indywidualny tok
pracy, wykorzystanie czasu na samodoskonalenie. Przy okazji dzieci zdobywają podstawy wiedzy o sztuce, znanych twórcach,
kierunkach w sztuce. Mamy do dyspozycji
spory księgozbiór dot. sztuk plastycznych
– malarstwa, rzeźby, architektury. Korzystamy też z internetu. W zajęciach, które
odbywają się w każdy czwartek o 16.00
uczestniczy od 8 do 12 młodych plastyków.
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Niestety, grupa nie może być dużo liczniejsza ze względu na bardzo skromne warunki lokalowe. Z utęsknieniem czekamy na
pracownię z prawdziwego zdarzenia.
Sekcja prezentuje swoje prace na skromnej
wystawce w bibliotece i wystawia na planszach w namiocie biblioteki w czasie Siennickich Spotkań Plenerowych.
■ Ryszard Łubkowski

jak potkanie z

Sekcja

kulturą i książką

aszym priorytetowym projektem
badawczym pozostaje nadal „Klasztor”, do którego przekonaliśmy nowego
Wójta Stanisława Duszczyka. Z kolei zaangażowanie jego z-cy, pana Mariusza
Kozery, zaowocowało zgodą Konserwatora Zabytków z Siedlec na wykonanie
prac inwazyjnych w terminie do końca
roku. Jednocześnie rozpoczęliśmy kwerendę dot. zaginionego projektu nowego
budynku szkolnego (1923-26 r.), którego
infrastruktura podziemna powinna naszym zdaniem kolidować z kanałami odprowadzającymi wodę z byłego klasztoru
– co jest przedmiotem naszych poszukiwań. Projekt wykonał inż. Aleksander
Bojemski (późniejszy profesor zwyczajny, wybitny architekt, rozstrzelany razem
z rodziną w Powstaniu Warszawskim), za

który otrzymał specjalny medal – nagrodę
na konkursie architektonicznym w Paryżu w 1922 r. Pomocny i tym razem okazał
się Narodowy Instytut Dziedzictwa, który wysłał zapytanie do Biblioteki Polskiej
w Paryżu. Czekamy na odpowiedź.
Analizujemy też wszelkie dostępne informacje – zapiski historyczne, które
mogłyby nam nieco wyjaśnić tajemnice
podziemi klasztornych. Jeden z przykładów – książka Karola Mitkiewicza „Spojrzenie wstecz”, W-wa 1970 r., fragment
str. 243: „(…) piękny gmach seminarium,
ponoć mimowolny sprawca furii SS,
którzy w ciągu całej wojny podejrzewali go o ukrytą obronność, o istnienie jakichś podziemnych przejść, ocalał, jak też
gmach poklasztorny. Oba zajęte zostały
przez wojsko. Personel, usunięty, gnieździł się w trudnych warunkach, częściowo
w osadzie, częściowo na wsiach, dyrektorstwo stłoczeni na plebanii”.
Następnym wiodącym tematem w pierwszym kwartale tego roku była weryfikacja

Międzypokoleniowy Chór Kameralny

22

Historyczna

N

KANON
Sezon zima/wiosna w wielkim skrócie:

6

stycznia, Siennicki Orszak Trzech Króli.
Kanon zafundował słuchaczom kolędową podróż po Europie wykonując utwory
z Armenii, Finlandii, Włoch, Francji ale
także z Polski. Szeregi chóru zasiliły swoją
obecnością ss. Cecylia, Olga i Alina ze Zgromadzenia Sióstr Kapucynek NSJ.

20

stycznia, Msza św. i koncert kolęd
w kościele parafialnym Latowiczu
(również repertuar europejski).

marca, Wieczór promocyjny książki
„Ułani Lubelscy” autorstwa Krzysztofa Szczypiorskiego podczas pierwszego
dnia Święta Pułkowego 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo
Pamięci 7 PUL oraz Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim. Chór Kanon
wykonał kilka pieśni legionowych z okresu I wojny światowej a także – ku uciesze
zgromadzonych - hymn „7 Pułk Ułanów”.
Podczas tego wieczoru zespołowi akompaniowała Karolina Wojteczek.

23

marca, Święto Pułkowe – dzień drugi obchodów corocznego święta, tym
razem na terenie MZM Dział 7 PUL w Mińsku Mazowieckim. Chór ponownie wykonał
przygotowane pieśni legionowe przy fortepianowym akompaniamencie Kamila Pałdyny.

danych o prawdopodobnym grodzisku na
granicy gruntów Siennicy i Zglechowa,
których lokalizację pozostałości (na przykładzie odkrytych i przebadanych podobnych obiektów w kraju i zagranicą) można odnaleźć po analizie zdjęć lotniczych.
Prowadzimy konsultacje w tej sprawie
a okres powstania tego obiektu może sięgać neolitu...
Pozostałe projekty badawcze (kwerendy)
dostarczają nam nowych wskazówek poszukiwawczych i zadań, m.in.:
- o zaginionym dokumencie wydanym
przez Króla Stanisława Augusta z odnowieniem prawa miejskiego Siennicy,
- o sejmiku szlacheckim powiatu siennickiego z 4 marca 1824 r. opisanym przez
Kuryer Litewski
- o lokalizacji dokumentu z 1220 r. o Siennicy – AP Bydgoszcz.
Na przyszły kwartał planujemy prace
inwazyjne w klasztorze i c.d. kwerend
we wszystkich projektach.
■ Zbigniew Szubert

18

– 21 kwietnia, Triduum Paschalne
i Rezurekcja. Jak co roku chór włączył
się w uświetnienie świąt wielkanocnych,
w tym w wielkopiątkowe czuwanie – godzinna modlitwa w formie śpiewu pieśni
pasyjnych. Obliczyliśmy z chórzystami,
że w samym tylko Wielkim Tygodniu spędziliśmy około 16 godzin na śpiewaniu(!).
Ale bardzo lubimy ten czas… a równocześnie dziękujemy naszym bliskim za wyrozumiałość.

26

kwietnia, Msza św. z okazji 50-lecia
pożycia małżeńskiego naszego chóralnego kolegi Ryszarda i Janiny. Serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych lat w zdrowiu i pomyślności!

12

maja, Msza św. w niedzielę Dobrego
Pasterza. Tego dnia w naszej parafii
oprawę muzyczną podczas mszy świętych
zapewniał duet Klasyczne Anioły (małżeństwo z Ukrainy) wykonując pieśni z akompaniamentem rzadko już spotykanego instrumentu – bandury (cymbałów). Chór
wykonał samodzielnie dwie pieśni a do pozostałych wtórował zagranicznym gościom.
■ Monika Pszkit
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jak skróty wydarzeń

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej
w Siennicy

P

ierwszy kwartał 2019 roku upłynął
pod hasłem „Senior+”. Dotychczasowa działalność Ośrodka, koncentrowała
się – poza udzielaniem wsparcia materialnego, przewidzianego w realizowanych ustawach – przede wszystkim na
pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
społecznych oraz rozwijaniu nowych
form pomocy społecznej i samopomocy
w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

I właśnie w odpowiedzi na potrzebę środowiska, w grudniu ubiegłego roku został utworzony Klub „Senior+” – miejsce
dedykowane tym mieszkańcom naszej
Gminy, którzy osiągnąwszy złoty wiek,
pragną żyć w sposób twórczy, aktywny
i jednocześnie wspierać siebie oraz pomagać innym. Klub mieści się w pięknie
wyremontowanym, zabytkowym budynku na terenie Zespołu Szkół w Siennicy
a 28 lutego br. odbyło się jego uroczyste
otwarcie z udziałem wielu znakomitych
gości. Przybyłych witał Wójt Stanisław
Duszczyk, który wraz z Kierownikiem
Ośrodka Moniką Wilk, wcielił się w rolę
prowadzącego. Podczas uroczystości goście mieli możliwość zwiedzenia pomieszczeń Klubu, porozmawiania z Seniorami i
obejrzenia efektów Ich twórczości, zapoznania się z prezentacją obrazującą to, co
dotychczas działo się w Klubie. Symbolem

16

otwarcia Klubu stał się klucz, który trafił
tego dnia w ręce Seniorów z życzeniami,
by czuli się w tym miejscu jak w domu.
Budynek został wyświęcony przez Księdza dziekana Marka Kasprzaka, co daje
nadzieję na rozwój miejsca oraz pomyślność jego uczestników.
Kilku z zaproszonych gości, zabrało głos
na forum i w ciepłych słowach odniosło
się do inicjatywy powstania Klubu, inni
pozostawili wzruszające wpisy w księdze
pamiątkowej. Odczytano list gratulacyjny

od Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które to
ministerstwo współfinansuje projekt.
Zwieńczeniem uroczystości był program
artystyczny, podczas którego zaprezentowali się Seniorzy, uczniowie, nauczyciele
a nawet sama Dyrektor Agnieszka Gańko. Część artystyczna pokazała koloryt
i różnorodność, a więc wszystko to, co
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wyróżnia siennicki Klub Senior+. Było
nastrojowo i nostalgicznie, dzięki występowi Adriana Brody, który przy pomocy słów namalował poruszający pejzaż
miejsca, w którym się znajdowaliśmy.
Następnie swoje umiejętności wokalne
zaprezentowali Seniorzy, którzy pod kierunkiem Moniki Pszkit wykonali trzy
piosenki, zaczynając od tych, na ludową
nutę, a kończąc dość śmiało utworem
„Jambalaya” przy akompaniamencie Jakuba Maguzy. Występ młodzieży z Zespołu
Szkół w Siennicy, to pokaz umiejętności
aktorskich, wykorzystanych do przedstawienia przerysowanej wizji funkcjonowania Seniorów. Śmiech i oklaski, pokazały,
że zgromadzona publiczność to posiada
duże poczucie humoru i jednocześnie
dystans do poruszanych tematów. Wisienką na torcie było międzypokoleniowe
wykonanie utworu grupy Kombii „Pokolenie”. Samego tortu wprawdzie nie było,
ale podczas poczęstunku nie zabrakło
pysznych pączków i faworków przygotowanych przez Seniorki – jak na Tłusty
Czwartek przystało…
Natomiast w sobotę 25 maja, nasze Seniorki wzięły udział w Mazowieckiej
Sportowej Senioriadzie, która odbyła się
na Stadionie Miejskim w Mrozach. Było
to pierwsze tego typu wydarzenie w krótkiej historii Klubu, a mimo to, Seniorki
od razu postanowiły wypłynąć na głęboką
wodę, nie chcąc pozostawać w roli biernych obserwatorek. Grupa śpiewacza pod
kierunkiem Pani Moniki Pszkit zaprezentowała program wokalny pt. „Na ludową
nutę – nie tylko po polsku” wykonując
piosenki w języku polskim, łemkowskim
i czeskim, czym z pewnością wyróżniła się na tle innych zespołów. Następnie
sienniccy seniorzy zaprezentowali innego rodzaju umiejętności – te szlifowane
podczas zajęć ruchowych w Klubie biorąc
udział w zmaganiach sportowych. To wyjątkowe doświadczenie było doskonałym
dowodem na to, że „złoty wiek” można
wyrazić na tysiąc różnych sposobów.
Kwartał wytężonej pracy (zwłaszcza w sali
ćwiczeń), pięknych wspomnień, wzruszających momentów i zaskakujących zwrotów akcji. Trochę czarnego peeru, trochę
łez, ale znacznie więcej śmiechu, radości,
optymizmu i nadziei na to co przed nami.
Taki był pierwszy kwartał w Klubie, potocznie zwanym Seniorem.

jak skróty wydarzeń
Dla zachowania równowagi – trochę danych statystycznych za 2018 r:

•
•

•

497 osób z 211 rodzin skorzystało z różnych
form wsparcia z pomocy społecznej;

Ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, to najczęstsze powody przyznawania pomocy;
•

53 dzieci z 17 rodzin objętych było wsparciem
asystenta rodziny;
673 dzieci z 445 rodzin skorzystało ze wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych;
34 dzieci z 26 rodzin otrzymało świadczenia
z funduszu alimentacyjnego;

•
•

•

980 dzieci z 667 rodzin skorzystało ze świadczenia dobry start;
Prowadzono 33 procedury „Niebieskiej Karty”.
Odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 128 posiedzeń grup
roboczych.

Poza pomocą finansową, mieszkańcy
Gminy Siennica, na przestrzeni ubiegłego
roku otrzymali znaczące wsparcie m.in.
w postaci asystenta rodziny, dofinansowania do pobytu w domach pomocy społecznej, pomoc w postaci usług – w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych,
pomoc w formie dożywiania, możliwość
skorzystania z konsultacji psychologicznych w ośrodku a przede wszystkim
w postaci realizowanej na co dzień pracy
socjalnej.

997 dzieci z 635 rodzin otrzymało świadczenia wychowawcze;

Stowarzyszenie Przyjaciół

Ziemi Siennickiej

S

towarzyszenie funkcjonuje od grudnia
2016 roku. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego
członków. Stowarzyszenie podejmuje różnorodne działania na rzecz mieszkańców
gminy Siennica. Są to głównie działania
w zakresie kultury (ochrona i renowacja
zabytkowych nagrobków na cmentarzu
parafialnym w Siennicy, organizowanie
koncertów, festiwali), sportu i rekreacji
(organizowanie turniejów sportowych
i rajdów rowerowych), upowszechniania
i promocji walorów gminy (opracowanie
i wydawanie ulotek z trasami rowerowymi ).
W ostatnim czasie Stowarzyszenie:
• uporządkowało zabytkowe nagrobki na
cmentarzu parafialnym w Siennicy (akcja
porządkowania historycznych grobów
jest prowadzona w ostatnią sobotę miesiąca od kwietnia do października),
• pozyskało środki finansowe z: Gminy
Siennica, Powiatu Mińskiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego (środki
unijne) w formie dotacji na prace renowacyjne na zabytkowych nagrobkach.
Pozyskane środki uzupełnią te zebrane

■ GOPS

w listopadzie ubiegłego roku w czasie
kwesty na cmentarzu i zbiórki w kościele,
• przeprowadziło wspólnie z nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej
w Siennicy zbiórkę publiczną na leczenie
Federici Pibiri – uczennicy tejże szkoły,
• zorganizowało III Siennicki Festiwal
„Piosenki Dekady 2000-2010” podczas
Siennickich Spotkań Plenerowych,
• przyłączyło się do zorganizowania
Olimpiady Pszczelarskiej,
W nadchodzących miesiącach Stowarzyszenie planuje:
• wykonać tablicę upamiętniającą Stanisława Dłużewskiego - zasłużonego społecznika i umieścić ją w alei łączącej Dłużew i Lasomin, noszącej – z inicjatywy
Stowarzyszenia i mieszkańców – imię Stanisława Dłużewskiego (wrzesień),

Siennicka historia

w Polskim Radiu

W

niedzielne przedpołudnie 12 maja
Polskie Radio 24 nadało audycję
na żywo z siennickiej szkolnej izby pamięci w ramach cyklu „Słowem Niepodległa”.
Redaktor Michał Walczak rozmawiał z kustoszem muzeum Tadeuszem Gnoińskim,
historykiem Stanisławem Czajką a także
z Panią Dyrektor siennickiego Zespołu
Szkół Agnieszką Gańko i koordynatorem
kultury GBP Moniką Pszkit. Uczestnicy
spotkania mieli niebywałą okazję opowiedzieć słuchaczom o drodze Sienniczan do
odzyskania niepodległości a równocześnie
zaprosić ich w nasze strony. Prowadzący
nie ukrywał swego zaskoczenia tak bogatą
historią, zbiorami muzealnymi i wyjątkowymi zabytkami na terenie samej szkoły ale
także i gminy. Wśród licznie odwiedzanych
przez radio miejscowości, nasza Siennica

z pewnością zajmuje wysokie miejsce pod
względem atrakcji historyczno-turystycznych, które warto odwiedzić…
Więcej na ten temat jak i sama audycja na
stronie Polskiego Radia:
www.polskieradio.pl

• przeprowadzić renowację sześciu zabytkowych nagrobków: Leokadii Zakrzewskiej, Stanisława Michałowskiego,
Michała Bogusławskiego, Józefa Bogusławskiego, Salomei Bogusławskiej oraz
Karola i Wojciecha Karczewskich.
Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej www.przyjacielesiennicy.pl. Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału
w organizowanych przez Stowarzyszenie
wydarzeniach.
■ SPZS
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jak sukcesy

sportowe

Parafialny Klub Sportowy

LIFE

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

P

arafialny Klub Sportowy „LIFE”
w Siennicy działa nieprzerwanie od
1996 roku. Naszym działaniem objęte są
dzieci i młodzież z terenów wiejskich. Treningami obejmujemy ok. 105 chłopców
z roczników 2003, 2005, 2007/2008, 2010,
2011/2012 – 16 zawodników. W ubiegłym
roku mieliśmy także 13 zawodniczek z lat
2004/5, lecz dziewczęta nie przeszły próby
czasu. Zajęcia treningowe prowadzone są
przez 5 dni w tygodniu. Od lat bierzemy
udział w rozgrywkach ligowych organi-

UKS

Berek
Żaków

P

oczątki klubu sięgają 1997 roku, kiedy
to nasi uczniowie zaczęli osiągać liczne sukcesy sportowe. Uczniowie startowali
na szczeblu gminy, województwa, a nawet
w Mistrzostwach Polski. Założycielem
i pierwszym prezesem klubu był dyr. Tadeusz Gnoiński. W ostatnich latach, nasi

Sportowe trofea
I miejsce, Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt Szkół Podstawowych (kat. dzieci), zdobyła drużyna
w składzie: Natalia Zagórska, Weronika
Jurkowska i Maria Kulka.
II miejsce, Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt Szkół Podstawowych (kat. młodzież), a następnie IV
miejsce w Regionie Siedleckim - drużyna
w składzie: Agata Kwiatkowska, Karolina
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zowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej w Warszawie. Gramy w okręgu
warszawskim, gdyż daje nam to możliwość
grania z najlepszymi. W obecnym sezonie
w rozgrywkach ligowych gra 5 naszych
drużyn. W ciągu sezonu rozgrywamy ponad 90 meczów ligowych we wszystkich
grupach wiekowych zarówno na własnym
boisku jak i wyjazdowych. Ponadto rozgrywamy mecze towarzyskie, bierzemy
udział w turniejach halowych, na boiskach
sztucznych i trawiastych oraz w halach
sportowych. PKS „Life” Siennica organizuje i bierze udział w wielu turniejach, m.in.
od wielu lat w międzynarodowym halowym turnieju piłki nożnej na AWF Warszawa; cyklicznie organizujemy turniej halowy rodzice kontra dzieci. Organizujemy
też zimowy i letni wypoczynek naszych zawodników w ramach obozów rekreacyjno-sportowych. Nasza działalność opiera się
na współpracy wielu ludzi z naszego środowiska. Szczególny udział w kształtowa-

niu środowiska naszego klubu mają trenerzy, panowie Stanisław Domański, Robert
Rowicki. A także zarząd realizujący swe
prace poprzez działalność wolontariacką.
Początek, koniec sezonu zawsze rozpoczynamy uroczystą Mszą Świętą sprawowaną
przez naszego opiekuna duchowego, księdza wikarego Dariusza Stonio. Duży udział
w katolickim przygotowaniu prac naszego
klubu ma ksiądz prałat Marek Kasprzak.
Na łamach „Sienniczki” będziemy informować o naszych kolejnych sukcesach.

tenisiści z trenerem p. Januszem Wójtowiczem, zostali mistrzami i wicemistrzami powiatu w tenisie stołowym. Co roku
w naszej szkole prowadzony jest również
Ranking na Najlepszego Sportowca Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum. Dla najmłodszych zawodników z „Berka” organizowane są zawody sportowe na forum szkoły.
Niezwykłą popularnością cieszą się Mikołajki na Sportowo, Mistrzostwa w Gimnastyce Sportowej, Wiosenny i Jesienny Bieg
Zawiszy. Pojawiają się wtedy łzy szczęścia
i łzy porażki, które uczą zdrowej rywalizacji sportowej, a przede wszystkim promują
zdrowy styl życia już od najmłodszych lat
szkolnych. Dwa lata temu obchodziliśmy

20 – lecie istnienia naszego klubu, jedynego działającego na terenie gminy Siennica
– Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Święch, Oliwia Cieślak i Aleksandra Zagórska.

dzieci) - drużyna w składzie: Kacper Zarzycki, Maciej Michalik, Bartosz Krasuski
i Szymon Świder.

II miejsce, Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców Szkół Podstawowych (kat. młodzież), a następnie V
miejsce w Regionie Siedleckim – drużyna
w składzie: Bartek Michalik, Piotr Trejda,
Wojtek Wielądek, Jakub Zwierz.
III miejsce i brązowe medale w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym
Chłopców Szkół Podstawowych (kat.
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PKS „Life”

Najlepsi żakowscy tenisiści zwyciężyli
również w kilkunastu turniejach powiatowych, międzygminnych, gminnych i międzyszkolnych. Dzieci i młodzież przez
cały rok trenowały pod kierunkiem p. Janusza Wójtowicza.
Edyta Prasuła Prezes UKS „Berek” Żaków

jak skupisko rozmaitości

Uwaga! Konkurs

Spróbuj swoich sił
R

edakcja Czasopisma „Sienniczka” ogłasza konkurs na utworzenie jednego jak najdłuższego zdania zbudowanego ze
słów rozpoczynających się wyłącznie na literę „S”. Jego treść
musi być związana z gminą Siennica – prosimy śmiało puścić
wodze fantazji…!

* Wypełnioną i czytelnie podpisaną Kartę zgłoszenia (do pobrania na www.bibliotekasiennica.pl) prosimy dostarczyć do
siedziby Redakcji do dnia 30 sierpnia 2019 r. W imieniu niepełnoletnich uczestników Kartę zgłoszenia podpisują rodzice/opiekunowie prawni.

* Dozwolone jest użycie tylko polskiego języka oraz 3 spójników
(rozpoczynających się na inne litery niż „S”).

* Rozstrzygnięcie konkursu wraz z prezentacją zwycięskiego
zdania już we wrześniu, w 2 numerze „Sienniczki”.

* Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Siennica
w wieku od 6 do 106 lat!

Czeka atrakcyjna nagroda... Zapraszamy do udziału!

Informator teleadresowy

Z

achęcamy jednostki organizacyjne Gminy Siennica oraz stowarzyszenia, koła, kluby, osoby prywatne i inne podmioty działające na terenie i/lub na rzecz Gminy
Siennica do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów Sienniczki. Przygotowane
teksty powinny zawierać max. 2500 znaków (ze spacjami). Zdjęcia (max. 6 szt.) powinny być dobrej jakości: ostre, nieprześwietlone, o pojemności min. 1 MB. Materiały
prosimy przesyłać na adres gbpsiennica@poczta.fm w tytule wiadomości pisząc „Sienniczka – artykuł”.

Organizatorzy wydarzeń zapowiedzianych
w Siennickim Kalendarium:

I

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Sienickiej, tel. 509 610 109
e-mail: spzs@op.pl

nformacje do Siennickiego kalendarium prosimy przesyłać do 25-go dnia każdego
miesiąca na adres: gbpsiennica@poczta.fm w tytule pisząc „Siennickie kalendarium”.
Informacja powinna zawierać: datę, godzinę rozpoczęcia, miejsce, nazwę wydarzenia
i organizatora. Kalendarium będzie aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej
Biblioteki. W wersji papierowej „Sienniczki” zamieszczane będą wyłącznie aktualne
wydarzenia.

Gminna Biblioteka
Publiczna, tel. 25 757 22 76,
e-mail: gbpsiennica@poczta.fm
Urząd Gminy w Siennicy, tel. 25 757 20 20,
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Siennicy,
e-mail: zarzadgminyosp@ugsiennica.pl

Informujemy, że podczas wakacji godziny pracy Biblioteki
nie ulegają zmianie – Zapraszamy!

DARMOWE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE
udzielane są w Urzędzie Gminy Siennica, ul. Kołbielska 1, we wtorki i piątki w godz. 8.00-12.00.
Może z nich skorzystać osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnych porad. Rejestracja telefoniczna na porady pod numerem: tel: 25 756 40 77. Rejestracja internetowa oraz szczegółowe informacje na stronie
www.powiatminski.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej informuje, że prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu
parafialnym w Siennicy prowadzone będą od czerwca do września 2019 r.
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Wójt Gminy Siennica Gminna Biblioteka Publiczna Rada Gminy Siennica

ZAPRASZAJĄ NA VI
16 czerwca 2019
Stadion sportowy w Siennicy
W programie:

14.00 Rozpoczęcie
14.15 Prezentacje artystyczne przedszkolaków
15.00 Godzina Kulturalnych Rozmaitości:

Plenerowe

- zespół śpiewaczy z Klubu Senior+
- Konkurs wiedzy o gminie Siennica
- Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon
- wręczenie nagrody SIENNICKIE NENUFARY 2019

16.00 III Siennicki Fes wal Piosenki Dekady: 2000-2010
Koncerty zespołów:

17.00 Playboys
18.00 Bayera
19.00 Kapela Aby do Piątej
20.00 Kordian
21.00 Record
22.00 Zakończenie

W trakcie SSP członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej oraz druhowie z OSP w Siennicy
będą prowadzić publiczną zbiórkę pieniędzy na leczenie dla 12-letniej FEDERICI PIBIRI
Sponsorzy:

Patronat medialny:
FARMES STANISŁAWA CHMIELEWSKA SIENNICA
Przedsięwzięcie współﬁnansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

USŁUGI KRAWIECKIE MONIKA BIENIAWSKA-GAJOWNICZEK SIENNICA
SKLEP GUSTO ANNA CIOŁEK SIENNICA
MINI MARKET PSZCZÓŁKA LESZEK KOZŁOWSKI SIENNICA

