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2 czerwca podczas obrad XLV Sesji Rady 
Gminy omówiłem zrealizowane w ubie-

głym roku inwestycje, przedstawiłem spra-
wozdanie z wykonania budżetu, pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej,  za-
prezentowałem też Raport o stanie Gminy 
Siennica za 2021 rok. Po zapoznaniu się z po-
wyższymi informacjami Radni Rady Gminy 
w Siennicy jednogłośnie udzielili mi wotum 
zaufania oraz absolutorium. Pomimo tego, 
że ubiegły rok był kolejnym trudnym czasem 
mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które 
powodując różnego rodzaju ograniczenia sta-
wiała przed nami pandemia, w Gminie Sien-
nica z myślą o naszych mieszkańcach, reali-
zowaliśmy ważne projekty. Utrzymaliśmy 
aktywność inwestycyjną i kulturalną. Na re-
alizację powyższych zamierzeń pozyskaliśmy 
środki zewnętrzne w wysokości ponad 11,5 
mln  złotych tj. na poziomie dotychczas nie 
osiąganym w naszym samorządzie. Samorząd 
to nie Urząd Gminy, samorząd to wszystkie 
powiązane i zaangażowane w działania or-
ganizacje oraz mieszkańcy. To co udało się 
zrealizować, to nasza wspólna praca. Dlatego 
przekazuję swoje wyrazy uznania i podzięko-

wania Radnym Rady Gminy w Siennicy, pra-
cownikom Urzędu Gminy, jednostek organi-
zacyjnych, sołtysom, druhom Ochotniczych 
Straży Pożarnych, organizacjom pozarządo-
wym, a także wszystkim, których nie sposób 
wymienić, a którzy swoim działaniem przy-
czyniają się do rozwoju naszej gminy. Można 
powiedzieć, że pomimo napotkanych trudno-
ści, był to kolejny dobry rok zrównoważonego 
rozwoju Gminy Siennica, a odpowiedzialna 
polityka finansowa pozwoliła osiągnąć zakła-
dane cele.  Jednym z nich było wybudowa-
nie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Urzędu Gminy w Siennicy. Nowy budynek 
pozwolił samorządowi podnieść poziom ob-
sługi, a siennickiej kulturze poprawić dostęp-
ność oferty oraz dostosować usługi do obec-
nych standardów i potrzeb naszych odbiorców. 
Organizowane w nowej siedzibie tak licznie 
wydarzenia, zadowalają – mam nadzieję, róż-
norodne gusta małych i dużych mieszkańców 
naszej gminy, ale też promują Gminę Siennica.  
O wszystkich uroczystościach, które odbyły się 
w mijającym kwartale, znajdziecie Państwo 
informacje w bieżącym numerze „Sienniczki”. 
Zapraszam do miłej lektury.

Dobiegł końca kolejny rok szkolny.

Drodzy Uczniowie mam nadzieję że te dwa let-
nie miesiące pozwolą Wam nabrać sił i energii 
na nowy rok nauki, dostarczą  wielu pozytyw-
nych wrażeń, ale przede wszystkim będą cza-
sem bezpiecznego wypoczynku.

Zarówno Wam, jak również Nauczycielom 
i wszystkim pracownikom szkół, życzę sło-
necznych i radosnych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

jakjak  słowem wstępusłowem wstępu
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Przystanek kolejowy 

w Grzebowilku

25 kwietnia w Urzędzie Gminy w Siennicy 
odbyło się kolejne spotkanie mające na 

celu doprowadzenie do budowy przystanku 
osobowego w miejscowości Grzebowilk. Na 
zaproszenie Wójta Stanisława Duszczyka do 
siennickiego urzędu przybyli włodarze miast 
i gmin przez które przebiega linia kolejowa Pi-

lawa-Krusze: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa 
Albina Łubian, Wójt Gminy Kołbiel Adam Bu-
dyta, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni 
Janusz Piechoski, Wójt Gminy Dębe Wielkie 
Krzysztof Kalinowski, Sekretarz Gminy Sta-
nisławów Hanna Pietrzyk, Wójt Gminy Po-
świętne Sylwester Niźnik, Burmistrz Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk, Wójt Gminy Klembów 
Rafał Mathiak oraz Maria Koc – Senator RP, 
której serdecznie dziękujemy za wspieranie tej 
ważnej inicjatywy.

Podczas spotkania wypracowano wspólny 
wniosek do Ministra Infrastruktury, doty-

czący wpisania przystanków osobowych zlo-
kalizowanych na trasie przebiegającej przez 
wymienione gminy, do „Rządowego pro-
gramu budowy lub modernizacji przystan-
ków kolejowych na lata 2021 – 2025”. Celem 
programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
komunikacyjnemu, promowanie ekologicz-
nych środków transportu oraz wspieranie 
polskiej gospodarki. Mamy nadzieję, że wnio-
sek zostanie pozytywnie rozpatrzony, dzięki 
czemu Gmina Siennica zyska nowe możliwo-
ści komunikacyjne.

Spotkanie informacyjne  
dla obywateli Ukrainy

28 kwietnia w Urzędzie Gminy w Siennicy 
odbyło się spotkanie informacyjne dla 

obywateli Ukrainy z  pracownikami Powiato-
wego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Miń-
sku Mazowieckim, Komendy Powiatowej Po-
licji w Mińsku Mazowieckim oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.

Zostały na nim przekazane informacje na te-
mat lokalnego rynku i ofert pracy, sposobu wy-
pełniania dokumentów aplikacyjnych i usług 
aktywizacji zawodowej. Informacje te były tłu-
maczone przez osobę z biegłą znajomością ję-
zyka ukraińskiego.

Podpisanie umów – 
dofinansowanie i realizacja

28 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie, Wójt Gminy Stanisław 

Duszczyk przy kontrasygnacie Skarbnika – Re-
naty Nowakowskiej podpisał z Wojewodą Ma-
zowieckim Konstantym Radziwiłłem umowę 
na dofinansowanie zadania: „Przebudowa 
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drogi gminnej Krzywica – Strugi Krzywic-
kie – Etap II”. Zadanie zostanie sfinansowane 
dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. 
Kwota dofinansowania wynosi 763.888,62 zł, 
a całkowity koszt realizacji to 954.860,78 zł. 
Przebudowa drogi obejmuje roboty budowlane, 
polegające na wykonaniu jezdni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, szerokości 5,5 m 
oraz wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych.

5 maja w Urzędzie Gminy w Siennicy podpi-
sano umowę na przebudowę tej drogi, która 
obejmie odcinek 747 m. Wykonawcą w/w za-
dania jest Konsorcjum w składzie: Lider: Firma 
Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr 

Skoczek z Pogorzeli k. Celestynowa Part-
ner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
w Otwocku Sp. z o. o. Pogorzel

Wartość umowy (po przeprowadzonym prze-
targu) wyniesie 834.652,43 zł brutto.

Fot. https://www.gov.pl

„Przyłącz się. Liczy się 
każdy oddech”

19 maja w Urzędzie Gminy w Siennicy od-
było się spotkanie informacyjne realizo-

wane przez Polską Spółkę Gazownictwa pod 
hasłem: „Przyłącz się. Liczy się każdy oddech”. 
Miało ono na celu promowanie nowoczesnych 
i ekologicznych rozwiązań w ramach kampanii 
związanej z rządowym programem walki z za-
nieczyszczeniem powietrza. Wójt Stanisław 
Duszczyk podpisał porozumienie z Czesła-
wem Mazkiem Dyrektorem Oddziału Zakładu 
Gazowniczego w Warszawie, w obecności Po-

sła Daniela Milewskiego, w ramach którego 
Gmina otrzymała sprzęt służący do monitoro-
wania czystości powietrza w Siennicy. Dzięki 

temu będzie można na bieżąco obserwować 
jakość powietrza. 

Wyróżnieni za pomoc  
dla ludności Ukraińskiej

21 maja wyznaczeni delegaci w asyście 
Wójta Stanisława Duszczyka uczestni-

czyli w gali „Serce dla Ukrainy”, podczas której 
zostały wręczone statuetki z gratulacjami od 
organizatorów uroczystości: Posła Daniela Mi-
lewskiego i Senator Marii Koc – angażującym 
się w pomoc dla obywateli Ukrainy.

Bezinteresowna pomoc, wielka empatia, hojne 
obdarowywanie swoim czasem, ogromna siła 
psychiczna i fizyczna, gotowość do niesienia 
pomocy 24 godziny na dobę, to tylko garstka 
możliwości jakie dają nam za wzorzec, na co 
dzień, osoby wyróżnione w Gminie Siennica:

Monika Wilk Kierownik GOPS w Siennicy 
– dająca wraz ze swoim zespołem – pracow-
nikami GOPS, oparcie Obywatelom Ukrainy 

w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz 
pomocy psychologicznej. Osoba udzielająca in-
formacji, dostępna pod całodobowym telefo-
nem. Zawsze pomocna i gotowa do działania.

Anna Duszczyk Dyrektor PSP im. Zawiszy 
Czarnego w Żakowie – niosąca wraz z pra-
cownikami Szkoły oraz miesz-
kańcami Żakowa nieocenioną 
pomoc i zapał w organizacji i ko-
ordynacji zbiórek, zorganizowała 
obiady dla osób z Ukrainy.

Bartłomiej Czajka V-ce Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego, Pre-
zes OSP w Siennicy, który wraz 
z druhami zorganizował segre-
gację, załadunek oraz transport 
rzeczy na Ukrainę, zawsze przy-
gotowany do niesienia pomocy 
kompleksowo i bezinteresownie.

Patryk Prasuła Komendant Gminny OSP 
w Gminie Siennica – koordynator zbiórki 
rzeczy dla osób poszkodowanych z Ukrainy, 
w 100% zaangażowany w każdą zbiórkę.

Adam Nalazek właściciel firmy A.J. Transport 
Justyna i Adam Nalazek, który bezpłatnie za-
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pewnił transport (3 „TIRY”), które przewiozły 
zebrane dary na granicę z Ukrainą.

Wyróżnione osoby włączyły się i nadal bar-
dzo aktywnie uczestniczą w akcjach chary-

tatywnych, polegających na zebraniu najpo-
trzebniejszych rzeczy i w niesieniu codziennej, 
zwykłej pomocy dla ludności Ukraińskiej do-
tkniętej wojną. Co najważniejsze nie robią tego 
sami, mają do pomocy ogromne zaplecze lu-

dzi, swoich współpracowników, druhów, przy-
jaciół, kolegów – mieszkańców gminy Sien-
nica, którym chcielibyśmy każdemu z osobna 
podziękować.

Program inwestycji 
strategicznych

Gmina Siennica w ramach drugiej edy-
cji Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program inwestycji strategicznych, złożyła 
3 wnioski o dofinansowanie planowanych 
inwestycji:

Remont dróg gminnych w miejscowościach: 
Siennica, Żaków oraz Starogród wnioskowana 
kwota 5.000.000,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Grzebowilk wraz zakupem wozu asenizacyj-
nego z urządzeniem do udrożnienia – etap II 
wnioskowana kwota 9.785.000,00 zł.

Termomodernizacja budynków placówek 
oświatowych z terenu Gminy Siennica wraz 
z budową hali sportowej przy PSP im . Zawi-
szy Czarnego w Żakowie wnioskowana kwota 
12.150.000,00 zł.

1 czerwca w Urzędzie Gminy w Siennicy od-
było się wręczenie symbolicznych promes 
dla gmin z terenu Powiatu Mińskiego, które 
otrzymały wsparcie finansowe. Gmina Sien-
nica otrzymała dofinansowanie w wysoko-

ści 9.785.000,00 zł na budowę oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Grzebowilk wraz 
zakupem wozu asenizacyjnego z urządze-
niem do udrożnienia – Etap II, polegający 
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z odgałęzieniem do granicy działek prywat-
nych, celem wykonania przez ich właścicieli 
przyłącza. Wybudowana sieć będzie obsłu-
giwana przez budowaną w I Etapie oczysz-

czalnię ścieków w miejscowości Grzebowilk 
i posłuży odbiorowi ścieków z okolicznych 
miejscowości.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
nasze starania o środki zewnętrzne umożli-
wiające realizację tej ważnej dla Gminy Sien-
nica inwestycji.

Fo
t. 

M
. Ł

od
yg

a
Fo

t. 
M

. Ł
od

yg
a



Sienniczka NR 2 (13) 2022 7

jakjak  sprawny urządsprawny urząd
Przypomnijmy, że w ramach pierwszego na-
boru Gmina Siennica pozyskała 8.835.000,00 
zł na realizację inwestycji: Budowa oczysz-

czalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Grzebowilk wraz z zaku-
pem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do 

udrożnienia – Etap I. Obecnie trwa proces wy-
łonienia wykonawcy.

Absolutorium i wotum 
zaufania dla Wójta

2 czerwca podczas XLV zwyczajnej sesji Rady 
Gminy w Siennicy, Wójt Stanisław Dusz-

czyk jednogłośnie uzyskał wotum zaufania 
oraz absolutorium. Oznacza to, że publiczne 
pieniądze w Gminie Siennica są wydawane 
prawidłowo.

Wójt przedstawił Radzie sprawozdanie z ubie-
głego roku z realizacji budżetu, raport o sta-
nie Gminy oraz pozytywną opinię z Regional-
nej Izby Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna 
nie miała zastrzeżeń do realizacji budżetu. 
Pracę Wójta oceniła pozytywnie i wniosko-
wała o udzielenie absolutorium. Wniosek Ko-

misji został przyjęty przez radnych jednogło-
śnie. Wójt Stanisław Duszczyk podziękował 
radnym, sołtysom, współpracownikom oraz 

wszystkim mieszkańcom za okazane zaufanie 
oraz owocną współpracę.

MIAS 2022

3 czerwca w OSP w Jeruzalu odbyło się uro-
czyste podpisanie umów w ramach pro-

gramu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2022”. W wydarzeniu 
Gminę Siennica reprezentował Wójt Stanisław 
Duszczyk wraz ze Skarbnikiem Gminy Renatą 
Nowakowską.

Mamy przyjemność poinformować iż Wła-
dze Województwa Mazowieckiego przyznały 
Gminie Siennica pomoc finansową stano-
wiącą dofinansowanie w kwocie 55 407,00 zł.  
Wsparcie otrzymało sześć Sołectw  na reali-
zację zadań:
1.  Modernizacja oświetlenia ulicznego w so-

łectwie Krzywica – 8 507,00 zł

2.  Doposażenie placu zabaw w sołectwie 
Wólka Dłużewska – 10 000,00 zł

3.  Doposażenie placu zabaw w sołectwie Boża 
Wola – 10 000,00 zł

4.  Zagospodarowanie działki w sołectwie Sio-
dło pod plac zabaw – 10 000,00 zł

5.  Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołec-
twie Strugi Krzywickie – 10 000,00 zł

6.  Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołec-
twie Lasomin – 6 900,00 zł

Maluszki 
Narodziny dziecka to wyjątkowy 

czas, to również czas wręczania po-
darunków. Od 1 stycznia 2020 r. dzieci 
zameldowane na terenie Gminy Sien-
nica otrzymują prezenty: kocyk z wyszy-
tym logiem „Maluszek z Gminy Siennica”, 
a ich rodzice list gratulacyjny. W związku 
z epidemią prezenty dostarczane były 
do domów dzieci: 1 czerwca – na Dzień 
Dziecka oraz 6 grudnia – w Mikołajki.   
W tym roku w Urzędzie Gminy zorgani-
zowane zostało spotkanie, na którym Pan 
Wójt osobiście witając najmłodszych miesz-

kańców, przekazał im upominki oraz złożył 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Serdecznie witamy najmłodszych mieszkań-
ców Gminy Siennica.
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Gminne Przedszkole w Siennicy
Miesiąc maj obfitował 

w wiele atrakcji dla dzieci…

Międzynarodowy Dzień 
Strażaka

Dnia 4 maja przedszkolaków odwiedzili 
strażacy z OSP Siennica. Strażacy opo-

wiedzieli dzieciom o swojej pracy oraz przy-
gotowali dla nas pokaz sprzętu i wyposaże-

nia wozów strażackich. Dzieci przymierzały 
hełmy, siedziały za kierownicą wozów strażac-
kich i podziwiały sprzęt strażacki. Najwięcej 
frajdy miały podczas próby wodnej. Przy okazji 
tego spotkania przedszkolaki złożyły najser-
deczniejsze życzenia z okazji Święta Straża-
ków, podziękowali za codzienny trud, służbę 
i poświęcenie.

Spotkania w Gminnej Bibliotece 
Publicznej

Podczas Tygodnia Bibliotek Zuchy i Kra-
snale odwiedziły nową siedzibę biblio-

teki, by zapoznać się z charakterem jej pracy. 
Dla wielu przedszkolaków, była to pierwsza 
wizyta w „domu książek”, ale na pewno nie 
ostatnia. Natomiast dnia 11 maja dzięki uprzej-
mości Gminnej Biblioteki Publicznej w Sien-
nicy nasze przedszkolaki miały okazję obej-
rzeć przedstawienie ze swoimi ulubieńcami 
z Psiego Patrolu. Bardzo serdecznie dzięku-
jemy za zaproszenie.

Wycieczka do Farmy Iluzji

Dnia 31 maja przedszkolacy bawili się na 
Farmie Iluzji – jedynym w Polsce parku 

sensorycznym, gdzie czekały na nich przeróżne 
atrakcje. Niesamowite iluzje, kolejki, karuzele, 
bajeczne place zabaw, labirynty. To była wyjąt-
kowa kompozycja atrakcji i edukacji podana 
w przyjaznej formie, połączona z zabawą i wy-
poczynkiem na świeżym powietrzu. Pełni ma-
gicznych wrażeń, cali i zdrowi wróciliśmy do 
przedszkola.

Dzień Dziecka

Dzień dziecka to święto, które uwielbiają 
wszystkie dzieci, te małe i te duże. To 

dzień pełen uśmiechów, zabawy, niespodzia-
nek, radości i wielu niezapomnianych wra-
żeń. Dzień Dziecka w naszym przedszkolu 
obchodziliśmy 3 czerwca. Na dzieci czekały 
niezapomniane niespodzianki. Były tańce 

przy muzyce, malowanie twarzy, zabawy na 
dmuchańcach, puszczanie baniek mydlanych, 
słodka wata cukrowa i popcorn. Nie zabrakło 
również życzeń oraz prezentów dla wszystkich 
dzieci z okazji ich święta. Była wspaniała za-
bawa i wielka radość.

Marzena Zgódka 
Karolina Wrzosek
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Dadźbog Siennicki [ca 1451-1510]  
– rycerz ziemi czerskiej (część I)

Ważną postacią dla historii Siennicy jest 
Dadźbog Siennicki, rycerz i szlachcic, 

protoplasta rodu Siennickich herbu Roch II 
vel Kolumna (inaczej też Pierzchała, to ten sam 
herb, tylko różnie nazywany). Jego potomstwo 
żyło do końca XVIII w. i przez kilka wieków 
było właścicielami Siennicy oraz niektórych 
okolicznych wsi. Nie ukrywam, że dziwi mnie 
fakt, iż taka osobowość do tej pory nie docze-
kała się przynajmniej własnej ulicy lub po-
mnika w Siennicy.

Przeprowadzone dotychczas kwerendy 
źródłowe pozwoliły mi na wyselekcjonowa-
nie 6 dokumentów dot. Dadźboga Siennic-
kiego, w tym 3 wzmiankowanych za jego ży-
cia (1476, 1484 i 1494) oraz 3 wzmiankowanych 
pośmiertnie (1510, 1512 i 1521 r. – szczegóły 
poniżej). 

Na wstępie warto również podkreślić, że 
Dadźbog Siennicki nie legitymował się herbem 
Krzywda, jak chcą niektórzy heraldycy i histo-
rycy (więcej na ten temat można przeczytać 
w mojej książce o Siennicy; dodam tylko rów-
nież, że oprócz w/w rodu, istniały jeszcze dwa 
rody Siennickich, wszystkie nie spokrewnione 
ze sobą: ród Siennickich wywodzący się z ziemi 
chełmskiej z Siennicy k/Krasnegostawu, legi-
tymujący się herbem Bończa oraz ród Siennic-
kich wywodzący się z późniejszej ziemi nur-
skiej z Siennicy położonej na północ od miasta 
Nur, legitymujący się herbem Krzywda).

Dzieciństwo

Dadźbog urodził się zapewne w Ciecisze-
wie, w siedzibie rodowej Cieciszewskich 
(wieś wówczas położona w zachodniej czę-
ści ziemi czerskiej, na północ od Czerska, 
naprzeciw dóbr Duda i Karczew, parafia 
Cieciszew). Był synem Stanisława Cieci-
szewskiego herbu Roch II (znanego w la-
tach 1425-1460, zm. ok. 1461 r.) oraz matki 
nieznanego pochodzenia (zm. ok. 1475 
r.). Kiedy się urodził? Niestety w źródłach 
próżno szukać odpowiedzi na to pytanie, 
dlatego na podstawie znanych źródeł (opi-
sanych w tym artykule), możemy tylko osza-
cować jego rok urodzenia. Po raz pierwszy 
w dokumentach źródłowych wspomniano 
o nim w 1476 r., kiedy już jako osoba pełno-
letnia otrzymała przywilej od księcia czer-
sko-liwskiego Konrada III zwanego Rudym. 
Zatem w tym roku musiał mieć nie mniej 
niż 14 lat i zapewne nie więcej niż 25-30 lat, 

czyli urodził się w połowie XV w., pomiędzy 
1446 a 1462 r. Biorąc pod uwagę fakt, że jego 
ojciec mógł ożenić się ok. 1438 r. [data przy-
bliżona] oraz to, że był najmłodszy z 5 dzieci 
Stanisława [wynik analizy źródeł], szacuję, 
że Dadźbog urodził się ok. 1451 r. 

Miał dwóch starszych braci: Jana i Jakuba 
oraz dwie siostry: Elżbietę i Małgorzatę [do-
wód pokrewieństwa na podstawie dokumentu 
z 1484 r.; na podstawie tego samego doku-
mentu mamy dowód filiacji pomiędzy Dadźbo-
giem a jego ojcem Stanisławem].

Brak dokumentów informujących nas o jego 
wykształceniu (nie wymieniono go w spisie 
studentów Uniwersytetu Krakowskiego).

Dorosłość

Okres ten rozpoczął się ok. 1475 r. [data przy-
bliżona], kiedy po śmierci ojca Stanisława Cie-
ciszewskiego [zmarłego ok. 1461 r.] oraz nie-
znanej matki [zmarłej ok. 1475 r.] podzielono 
majątek Cieciszewskich, w skład którego wcho-
dziło: część majątku Cieciszew, dobra Siennica 
i dom w Warszawie. Kto jakie działy otrzy-
mał obrazuje dokument z 1476 r. [inna datacja 
tego dokumentu wg IH PAN w Warszawie to 
ok. 1480 r.], kiedy to rycerze i szlachta z ziemi 
czerskiej otrzymali od księcia zwolnienie od 
powinności budowy i naprawy zamków i wa-
rowni. Wówczas Jan z Cieciszewa (najstarszy 
syn Stanisława) był właścicielem Cieciszewa 
Wielkiego i Sosnki w dobrach Cieciszew, Ja-
kub z Cieciszewa – Cieciszew Mały, Jemielin 
i Słomczyn – również w dobrach Cieciszew, 
a Dadźbog z Siennicy (najmłodszy syn) – Sien-
nicę i Wolę [Vola = Siennicka Wola] w dobrach 
Siennica.

Dadźbog z Siennicy ok. 1475 r. [data przy-
bliżona] w swojej części dóbr, w okolicy istnie-
jącego już młyna nad rzeczką Siennicą (młyn 
wzmiankowany w 1451 r.; obecna lokalizacja 
nie istniejącego już młyna to miejsce przy ul. 
Wierzbowej, nad rzeczką koło stawu) organi-
zuje zapewne folwark oraz funduje siedzibę 
rodową Siennickich w postaci drewnianego 
dworku. Następnie w tym samym czasie za-
kłada wieś Wolę Siennicką, wzmiankowaną 
po raz pierwszy w 1476 r. Właśnie w tym roku 
Dadźbog po raz pierwszy pisał się z Sien-
nicy. Tylko możliwe, że w 1482 r. Dadźbog 
był współwłaścicielem domu w Warszawie 

– w dokumencie zapisano, że był to szlach-
cic lub szlachcice z Cieciszewa (w tym czasie, 

żyli tylko bracia Jan, Jakub i Dadźbog, syno-
wie Stanisława Cieciszewskiego). W 1484 r. 
Elżbieta (żona Piotra Bogatki h. Pomian, sę-
dziego warszawskiego) i Małgorzata, córki 
nieżyjącego już szlachcica Stanisława z Cie-
ciszewa, zrzekają się majątku ojcowskiego na 
rzecz swych braci z Cieciszewa: Jana, Jakuba 
i Dadźboga. Czyli dopiero w tym roku (ok. 9 
lat po podziale majątku – patrz opis pod datą 
ok. 1475 r.) siostry Dadźboga zostały spłacone 
(powód: jedna z nich wyszła za mąż). W 1494 r. 
Katarzyna, żona Piotra Zawiszy i Anna, żona 
Daćboga z Siennicy, córki śp. Mikołaja Czysz-
kowskiego, starosty garwolińskiego, zrzekły 
się majątku na rzecz braci: Andrzeja i Jana. 
Jest to dokument, w którym wzmiankowano 
żonę Dadźboga – Annę Czyszkowską herbu 
Powała vel Ogończyk, córką Mikołaja Czysz-
kowskiego, starosty garwolińskiego. Możliwe, 
że Dadźbog po raz ostatni był wzmiankowany 
w 1500 r., wg opracowania Polskiej Encyklo-
pedii Szlacheckiej z 1938 r., w 1500 r. wymie-
niono Siennickiego herbu Roch II bez imie-
nia (wg analizy chronologicznej mógł to być 
tylko Dadźbog Siennicki), ale przypisy tego 
źródła nie potwierdzają tego (w obu źródłach 
nie stwierdzono tej wzmianki). Pośmiert-
nie wzmiankowano go w 2 dokumentach: 
z 1510 r. kiedy wymieniono dzieci zmarłego 
Dadźboga tj. Stanisława, Mikołaja, Franciszka, 
Jana i Katarzynę oraz z 1521 r. kiedy zapisano 
wyderkaf na dobrach Sienica z fundacji szla-
chetnego Jana, syna niegdyś urodzonego Dać-
boga z Sienicy, w dalszej części dokumentu 
wymieniono pozostałych synów Dadźboga 
a braci Jana: Stanisława, Franciszka i Miko-
łaja. Dodatkowo w 1512 r., w spisie studentów 
Uniwersytetu Krakowskiego wymieniono Sta-
nisława, syna Dadźboga z Siennicy z diecezji 
poznańskiej. Dadźbog nie żył już 16.09.1510 r. 
(w tym dokumencie wymieniony jako zmarły). 
Z powyższych dokumentów można wniosko-
wać, że zmarł pomiędzy 1494 a 1510 r. Sza-
cuję jego datę zgonu na ok. 1510 r., zatem żył 
ok. 59 lat. (cdn)

Eryk Szubiński
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Siennickie ulice
W gminie Siennica już kilka miejsco-

wości posiada ulice, które otrzymały 
swoje nazwy. Świadczy to o rozrastaniu się 
tych miejscowości. Sama Siennica ma takich 
nazwanych ulic już ponad 40. Nawet rodowici 
sienniczanie mogą mieć dziś kłopot ze wskaza-
niem usytuowania niektórych z nich, gdyż roz-
wój Siennicy, powstające nowe domy i osiedla, 
wymuszają na władzach gminnych tworzenie 
i nazywanie nowych ulic a także rond i placów.
Nazwy ulic, szczególnie tych istniejących od 
dawna, wiele mówią o historii i rozwoju miej-
scowości. Mają swoje historyczne i logiczne 
wytłumaczenie. Mówią np. o miejscowościach, 
do których prowadzą. U nas to: ul. Kołbiel-
ska, ul. Latowicka, ul. Mińska. Domyślamy się, 
że ulice Południowa i Zachodnia znajdują się 
w odpowiadających nazwom częściach naszej 
miejscowości. Do historii nawiązują też nazwy 
ul. Piaski, Starowiejska.

Kilka nazw ulic mówi o obiektach leżących 
przy nich obecnie lub kiedyś. To takie ulice jak: 
Bankowa, Dworkowa, Strażacka, Szkolna, Tar-
taczna. Do obiektów terenowych powinny pro-
wadzić ulice: Leśna, Na Wzgórzu, Ogrodowa, 
Polna, Źródlana. Czy jednak nie są to w na-
szej miejscowości nazwy trochę mylące? Nie-
które mogą charakteryzować samą ulicę: Cicha, 
Krótka, Malownicza, Nowa, Słoneczna, Space-
rowa, Spokojna, Widokowa, Zacisze. Mieszka-
jący przy nich sienniczanie być może potwier-
dzą trafność wyboru nazwy. Trudno by jednak 
było wskazać konkretny obszar, w którym na-
leżało by tych ulic szukać. Podobnie jest, jak 
myślę, z ulicami Środkową i Wspólną.

Wiele nazw ulic związanych jest z przyrodą. 
W Siennicy mamy takich ulic kilka: Agawy, 
Akacjowa, Kwiatowa, Modrzewiowa, Sosnowa, 
Storczykowa, Wierzbowa, Wrzosowa. Czy wy-
stępowanie bujnej roślinności jest adekwatne 
do nazw tych ulic? Raczej nie, ale przecież pa-
miętam czasy, gdy na mojej ulicy – Akacjo-
wej, po obu stronach rosło sporo akacji. Dziś 
to tylko wspomnienie, jednak nazwa tej ulicy 
ma swoje uzasadnienie.

Mamy też ulice upamiętniające wybitnych 
ludzi zasłużonych dla naszego środowiska, 
a także zasłużonych w skali całego kraju. Do 
tych zaliczam ulice: Czarnockiego, Dłużew-
skich, Kazimierza i Hipolity Gnoińskich, Marii 
Konopnickiej, rondo imienia Księdza Łukasza 
Janczaka, a także skwer im. Jana Pawła II. Osie-
dlający się dziś w Siennicy nowi mieszkańcy 
mogą nie wiedzieć kim był np. wymieniony 
bez imienia Czarnocki oraz inni patroni na-
szych ulic. Warto więc przypomnieć, chociaż 
krótko, sylwetki tych wybitnych ludzi.

A więc Czarnocki – chodzi tu, moim zda-
niem, o Juliana Czarnockiego, zasłużonego 
dla Siennicy, ostatniego właściciela majątku 
Siennica. Rodzina Dłużewskich natomiast, to 
przez kilkaset lat właściciele pobliskiego ma-
jątku Dłużew, również wielce zasłużeni dla 
rozwoju Siennicy. Najbardziej znany to Sta-
nisław – wybitny działacz społeczny powiatu 
mińskiego. Kazimierz Gnoiński to przedwo-
jenny dyrektor siennickiego Seminarium Na-
uczycielskiego, wybitny pedagog i działacz 
społeczny, natomiast jego żona Hipolita była 
nauczycielką i kierowniczką Szkoły Ćwiczeń 
w Siennicy. Jest ponadto autorką wielu arty-
kułów w prasie pedagogicznej i kilku ksią-
żek wydanych w okresie międzywojennym. 
Maria Konopnicka to oczywiście wybitna 
polska poetka i nowelistka tworząca w okre-
sie pozytywizmu. Ksiądz Łukasz Janczak to 
wielce zasłużony dla siennickiej parafii pro-
boszcz i prefekt w Seminarium Nauczyciel-
skim, autor wielu artykułów w prasie katolic-
kiej w okresie międzywojennym. Jan Paweł 
II – wielki Polak, duchowny, papież, kanoni-
zowany w 2014 r.

Na koniec przyznam się, że nie bardzo po-
trafię wytłumaczyć sobie czym się kierowali 
radni nadając nazwy dwóm siennickim uli-
com. Są to: ul. 8 Maja i ul. Góralska. Czyżby, 
w pierwszym przypadku, chodziło o upamięt-
nienie dnia w którym swoje imieniny obcho-
dzą Stanisławowie, a w Siennicy ponadto od-
bywa się tradycyjny Odpust? Może tak, ale 
czemu mamy ul. Góralską?

To rada gminy podejmuje uchwałę w spra-
wie nadania nowej nazwy drodze wewnętrz-
nej – jednak tylko po uprzednim uzyskaniu 
wyrażonej na piśmie zgody wszystkich wła-
ścicieli i współwłaścicieli terenów, na których 
jest ona zlokalizowana. Wydaje się, że na-
szych siennickich radnych czeka w tej ma-
terii niemało wyzwań, gdyż wystarczy spoj-
rzeć na mapę Siennicy, by zauważyć, że ulic, 
przy których pojawiają się nowe domy przy-
było w ostatnim czasie bardzo dużo i nie 
mają jeszcze swoich nazw. A co by można 
było jeszcze w dziedzinie nazewnictwa ulic 
w Siennicy uwzględnić? Oczywiście, pomy-
słów radnym nie zabraknie. Wydaje mi się 
jednak, że warto w ten sposób upamiętniać 
ludzi zasłużonych dla Siennicy, związanych 
z nią życiem i pracą. Kandydatów, moim zda-
niem, nie brakuje. Nie ma ponadto jeszcze 
ulicy, której patronem byłby polski bohater 
zbiorowy upamiętniający wydarzenia histo-
ryczne związane z Siennicą. Można o takich 
patronach ulic także pomyśleć.

Poniżej przedstawiam spis siennickich ulic:
ul. 8 Maja
ul. Agawy
ul. Akacjowa
ul. Bankowa
ul. Cicha
ul. Czarnockiego
ul. Dłużewskich
ul. Dworkowa
ul. Góralska
ul. Kazimierza i Hipolity Gnoińskich
ul. Kołbielska
ul. Krótka
ul. Kwiatowa
ul. Latowicka
ul. Leśna
ul. Malownicza
ul. Marii Konopnickiej
ul. Mińska
ul. Modrzewiowa
ul. Na Wzgórzu
ul. Nowa
ul. Ogrodowa
ul. Piaski
ul. Polna
ul. Południowa
Rondo imienia Księdza Łukasza Janczaka
Skwer im. Jana Pawła II
ul. Słoneczna
ul. Sosnowa
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Starowiejska
ul. Storczykowa
ul. Strażacka
ul. Szkolna
ul. Środkowa
ul. Tartaczna
ul. Widokowa
ul. Wierzbowa
ul. Wrzosowa
ul. Wspólna
ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Źródlana

Tadeusz Gnoiński
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Gminny Dzień Dziecka
1 czerwca – ten dzień świętują nawet dorośli, 

bo któż z nas nie jest dzieckiem?! W naszej 
bibliotece mieliśmy tego niezbity dowód. Sala 
widowiskowa po brzegi zapełniła się dziad-
kami, rodzicami i oczywiście dziećmi, które 
przyszły na premierę spektaklu „Calineczka” 
w wykonaniu nowo powstałej sekcji teatral-
nej. Istniejąca zaledwie miesiąc sekcja (licząca 
25 uczestników) odniosła wielki sukces arty-
styczny dzięki ogromnej mobilizacji i profesjo-
nalnej opiece instruktorki Anny Wąsowskiej. 
Przepiękne stroje małych aktorów, charakte-
ryzacja i dekoracje przeniosły nas w niezwy-
kły świat maleńkiej bohaterki… Artyści do-
stali owacje na stojąco oraz słodkie upominki 
od Biblioteki.

Obecny na premierze – wraz ze swoimi pocie-
chami – Wójt Gminy Siennica Stanisław Dusz-
czyk złożył wszystkim milusińskim życzenia 
z okazji ich święta i zaprosił na pyszny tort. Po 
słodkościach dzieci mogły uczestniczyć w za-

bawach animowanych przez Monikę i Maćka, 
skosztować wielobarwnej waty cukrowej, sko-
rzystać z malowania twarzy i bawić się wesoło 
w wesołym gronie znajomych…

To był bardzo radosny dzień. Kochane Dzieci, 
dziękujemy, że mogliśmy go spędzić razem 
z Wami!
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Mecenasi Kultury Ziemi Siennickiej
ALKAM-BUD ANDRZEJ TRYBUCH 
WÓLKA DŁUŻEWSKA

AM-SERVICE ANDRZEJ MUSZYŃSKI 
MAJDAN 

APTEKA FARMES ELŻBIETA BAKUŁA 
I STANISŁAWA CHMIELEWSKA 
SIENNICA

AUTO NAPRAWA  JAROSŁAW OSICA 
DŁUŻEW

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU 
MAZOWIECKIM

BIURO DORADZTWA KSIĘGOWEGO 
MARZENA TRZECIAK SIENNICA

CENTRUM TECHNICZNE DANUTA 
GAŁĄZKA SIENNICA

DELIKATESY KULFON SIENNICA

EURO-AUTO-SERWIS PAWEŁ BOGUSZ 
KĄTY

FIRMA HANDLOWO–
TRANSPORTOWA OPAŁ JANUSZ 
DROŻDŻ TARGÓWKA

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
WALDEMAR SALAMON SIENNICA

GRUPLAST GRUBA SPÓŁKA JAWNA 
KOŁBIEL

HYDRO-INSTAL MARIUSZ JAŁOCHA 
GĄGOLINA

IZABELA PSZKIT

JAKUB MAZEK

KG-EKO GRAŻYNA KOPA SIENNICA

KOBYLIŃSKI ARKADIUSZ STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW ZALESIE

KS. MAREK KASPRZAK

KS. DARIUSZ STONIO

KWIACIARNIA AGATA JAWORSKA 
SIENNICA

LAMPY52 DARIUSZ KUBAJ, SIENNICA

LESZEK DĄBROWSKI

MAR-GUM MARIUSZ KAZIMIERCZYK 
SIENNICA

MONIKA WILK KIEROWNIK 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ

NADLEŚNICTWO MIŃSK 
MAZOWIECKI

NASZELAMPY24 URSZULA KUBAJ, 
SIENNICA

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA W GARWOLINIE

PASJA CATERING SIENNICA

PAŁAC NOCE I DNIE MARTYNA 
BARCIKOWSKA

PIONET PIOTR WIELĄDEK SIENNICA

P.H.U. METAL-MIX MICHAŁ 
KOBYLIŃSKI SIENNICA

P.H.U. METAL-TRANS  JOANNA 
SZLĄZEK SIENNICA

P.H.U. PARTNER SPÓŁKA JAWNA ADAM 
I GRAŻYNA WIĄCEK

P.P.H. FOLPAK ANDRZEJ I TERESA 
BARANOWSKI MIŃSK MAZOWIECKI

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 
USŁUGOWE GRZEGRZUŁKA 
SIENNICA

P.U.H. „MEL-KAN” KAZIMIERZ 
JAKUBIAK  RYŻKI

RADA GMINY SIENNICA

ROB-BUD ROBERT JURKOWSKI 
SIENNICA

RYSZARD ŁUBKOWSKI

SKLEPY ANIA ANDRZEJ KOCYK 
SIENNICA

SKLEP GUSTO ANNA CIOŁEK 
SIENNICA

SKLEP MEDYCZNY MARGO 
MARIOLA ADAMIEC MIŃSK 
MAZOWIECKI

SUPER SKLEP KRZYSZTOF 
I WIESŁAWA CIEŚLAK SIENNICA

SKLEP SPOŻYWCZY MONIKA 
CZAJKA NOWY ZGLECHÓW

SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUG 
TECHNICZNYCH SKROPOL 
W SIENNICY

TADEUSZ GNOIŃSKI

UBEZPIECZENIA JURKOWSKI  
– DAWID JURKOWSKI, SIENNICA

Gala Mecenasów Kultury Ziemi Siennickiej
„Kultura umożliwia rozkwit najpiękniej-
szych zdolności człowieka” (J. G. Herder), zaś 
wyjątkowo dobrzy i wrażliwi ludzie umożli-
wiają rozkwit Kultury.

Mając tego głęboką świadomość, Wójt Gminy 
Siennica Stanisław Duszczyk wraz z Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy 
Elżbietą Jurkowską, uhonorowali specjalnymi 
medalami i dyplomami zasłużone osoby i pod-
mioty nadając im zaszczytny tytuł Mecenasa 
Kultury Ziemi Siennickiej. Wsparcie, jakiego 
udzielają oni na rzecz działalności kulturalnej 

w naszej gminie przybiera różne formy: do-
finansowanie, sponsoring, wsparcie rzeczowe 
i merytoryczne, wolontariat... Dzięki tak ścisłej 
współpracy, która trwa już kilka ładnych lat, 
Biblioteka, główna instytucja kultury w gmi-
nie, może oferować swoim odbiorcom wyjąt-
kowe wydarzenia kulturalne na odpowiednio 
wysokim poziomie artystycznym.

A propos wydarzeń – naszej Gali Mecenasów 
Kultury towarzyszyła rozrywkowa oprawa mu-
zyczna, której wykonawcami byli soliści: Mo-
nika Pszkit i Maciej Kopka oraz instrumenta-

liści: Tatiana Żarek (pianino), Sławomir Tkacz 
(trąbka), Dariusz Glanas (gitara basowa) i Bar-
tek Sędek (perkusja). W repertuarze nie zabra-
kło nostalgicznych piosenek (My way, Dumka 
na dwa serca), ale także tych z nutką humoru 
(Kocha się raz, Ballada o chirurgii plastycznej, 
Najwięcej witaminy)...

Z serca dziękujemy Naszym Mecenasom za 
wrodzoną wrażliwość na sztukę i umiejętność 
dzielenia się swoimi zasobami w tak szlachet-
nym celu jak rozwój Kultury Gminy Siennica.
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WYROBY TRADYCYJNE SEBASTIAN 
DOMAŃSKI I KINGA DOMAŃSKA-LIS 
SIENNICA

ZAKŁAD CUKIERNICZY WISTA 
WIESŁAW TRZMIEL SIENNICA

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-
USŁUGOWY PLASTI METAL 
WIESŁAW PIEŃKOWSKI SIENNICA

ZAKŁAD STOLARSKI MICHAŁ 
KALINOWSKI SIENNICA

ZBIGNIEW SZUBERT

ZIUBIAKOWA KARCZMA ARTUR 
ZIUBIŃSKI POGORZEL
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Tydzień bibliotek
Podczas Tygodnia Bibliotek można było 

zostać „stażystą bibliotekarzem”. Chętne 
osoby ze wszystkich grup wiekowych mogły 
odwiedzić nową siedzibę Biblioteki, by za-
poznać się z charakterem jej pracy. Odbyły 
się także warsztaty ilustratorskie dla dzieci. 
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się czemu służą 
ilustracje, jakie są ich rodzaje i jak można je 
tworzyć. Na tej podstawie krok po kroku po-
wstała mini-książka z wierszami dla dzieci. Zaś 
w środę w Bibliotece miał miejsce prawdziwy 
zlot przedszkolaków a to za sprawą spektaklu 

„O tym jak Psi Patrol spotkał cyber-wiedźmę”. 
Tego dnia odwiedzili nas milusińscy z Przed-
szkola Gminnego oraz Akademii Smyka 
i Chatki Puchatka, a także oddziały przed-
szkolne z PSP w Siennicy i Grzebowilku wraz 
z wychowawcami. Mali widzowie zaszczycili 
nas nie tylko licznym uczestnictwem w spek-
taklu, ale również pamiątkowymi, własnoręcz-
nie wykonanymi prezentami. Wstęp na przed-
stawienie był wolny, więc skorzystali z niego 
także inni rodzice z dziećmi. Kolejnym wy-
darzeniem było spotkanie autorskie ze Stani-
sławem Krzemińskim – polskim producentem 
filmowym i telewizyjnym, scenarzystą, reżyse-
rem filmów dokumentalnych, dziennikarzem 
i pisarzem. Należy nadmienić, iż Pan Stanisław 
to także Laureat Europejskiej Nagrody Filmo-
wej Felix 96 za wkład w rozwój europejskiego 

filmu dokumentalnego. Nasz Gość za-
imponował uczestnikom swoją nieby-
wałą wiedzą historyczną, na podstawie 
której powstają kolejne tomy wyko-
rzystujące osnowę 3-tomowej serii 

„Drogi wolności”. Na zakończenie Ty-
godnia Bibliotek zagraliśmy wzrusza-
jący Koncert dla Ukrainy z udziałem 
przesympatycznych i jakże zdolnych 
Gości z Ukrainy – Marii i Michaliny 
Moldawczuk (przygotowanych przez 
Elżbietę Mirosz) oraz naszych polskich 
solistów – Moniki Pszkit i Macieja 
Kopki. Artyści wyśpiewali przepiękne 
dumki, ludowe humoreski i tradycyjne 
pieśni ukraińskie. Koncert miał bar-
dzo spontaniczny przebieg a zebrana 
publiczność, nie chcąc go kończyć zbyt 
wcześnie, wyprosiła kolejno u wszyst-
kich artystów bisy. Podczas koncertu 
można było zakupić i skosztować wy-
śmienitych potraw kuchni ukraińskiej. 
Tego dnia (po koncercie) Chór Kanon 
przeprowadził także próbę otwartą dla 
chętnych.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim Czytelnikom za liczny udział 
w zaproponowanych wydarzeniach 
kulturalnych.



Sienniczka NR 2 (13) 202216

jak jak spotkanie z kulturą i książkąspotkanie z kulturą i książką

Odjazdowy Bibliotekarz
Tym razem meta 8. Rajdu Miłośników Ksią-
żek i Rowerów „Odjazdowy Bibliotekarz” znaj-
dowała się przy naszej siennickiej Bibliotece. 
Na aktywnych czytelników, którzy po drodze 
odwiedzili także: Chełst, Gliniak, Grzebowilk, 
Iłówiec oraz Kośminy, w miejscu zakończenia 
rajdu czekała możliwość udziału w sympatycz-
nym pikniku okraszona słono-słodkim poczę-
stunkiem. O promocję naszej gminy zadbała 
dyrektor GBP Elżbieta Jurkowska przygoto-
wując prezentację multimedialną o działalno-
ści biblioteki oraz koordynator kultury Mo-
nika Pszkit przeprowadzając gościom autorski 

„Siennicki Qiuzz” o lokalnych ciekawostkach.

Organizatorem rekreacyjnego przedsięwzię-
cia była Miejska Biblioteka Publiczna w Miń-
sku Mazowieckim, któremu patronatu udzielił 
także Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk.
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Międzypokoleniowy Chór Kameralny KANON
Po czasie wielkanocnym rozpoczynamy 

zwykle pracę nad „luźnym” repertuarem. 
Cóż to oznacza? Poza częstymi śpiewami na 
uroczystościach ślubnych itp. przygotowu-
jemy się do występu na Siennickich Spotka-
niach Plenerowych, a te wymagają zgoła od-
miennego programu muzycznego.

W temacie śpiewów kościelnych mieliśmy 
przyjemność uświetnić śluby w Siennicy 
i Dębem Wielkim oraz wykonać oprawę 
muzyczną mszy św. prymicyjnej u naszego 
siennickiego nowo wyświęconego kapłana – 
ks. Mariusza Kowalskiego. Na organach to-
warzyszył chórowi Artur Woźny.

W tym roku zespołowi Kanon udało się 
(mimo wyjazdowego długiego weekendu) 
zaśpiewać także na uroczystości św. Floriana, 
czyli na Międzynarodowym Święcie Stra-
żaka. |To podniosłe nabożeństwo odbyło się 
w licznej asyście  pocztów sztandarowych 
i zastępów druhów z gminnych Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Monika Paszkit
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Promocja książki – także o Siennicy
Z wielką uwagą i przyjemnością 23 

czerwca silna delegacja z Siennicy, 
w osobie Wójta Gminy Stanisława Dusz-
czyka, Moniki Pszkit koordynatora kul-
tury GBP oraz członków Sekcji historycz-
nej GBP: Zbigniewa Szuberta i Waldemara 
Piekarskiego, uczestniczyła w spotkaniu au-
torskim w Mińsku Mazowieckim. W jego 
trakcie wydawca – Muzeum Ziemi Mińskiej 
w Mińsku Mazowieckim, a dokładnie Dy-
rektor Leszek Celej, promował kolejny tom 
z cyklu „VI wieków Mińska Mazowieckiego” 

– tom II „Pod rządami Piastów i Jagiellonów”. 
Autorami publikacji są dobrze nam znani 
z wcześniejszej i bardzo owocnej współpracy 
z biblioteką naukowcy: dr Anna Salina i dr 
Andrzej Marek Nowik (Instytut Historii Pol-
skiej Akademii Nauk, mediewiści specjalizu-
jący się w dziedzinie dziejów średniowiecz-
nego Mazowsza).

Poza ogromem nieznanych nam dotąd infor-
macji o samym Mińsku Mazowieckim, obja-
śnionych analiz źródeł historycznych i dylema-
tów związanych z dawną pisownią i wymową 
nazw miejscowości, autorzy zaskoczyli sien-
niczan licznymi nawiązaniami i nowinkami 
o naszej gminie (np. podczas opracowywania 
książki dr Salina „odkryła” nagrobek cześnika 
łomżyńskiego Mikołaja Tuszyńskiego, który 

– jak się okazało – był właścicielem Łękawicy, 
Krzywicy i Jeziorka).

Podsumowując, nieskromnie można stwier-
dzić, że Siennica i jej długie dzieje (znane jak 
dotąd od 1220 r.) przeplatały się dosyć czę-
sto podczas spotkania, będąc swego rodzaju 
kanwą do opowiadanej historii średniowiecz-
nego Menska.

Boże Ciało
Biblioteka wraz ze swymi sekcjami: Między-

pokoleniowym Chórem Kameralnym KA-
NON oraz Bazą Inicjatyw Społecznych, dosyć 
jednoznacznie podjęła decyzję o kontynuowa-
niu przepięknej – acz dosyć nowej – tradycji 
układania dywanu kwiatowego na Uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
Z równym entuzjazmem przyjął to także ks. 
proboszcz Marek Kasprzak, który na mszach 
św. zachęcał wiernych do ofiarowywania płat-
ków kwiatów. Trzeba przyznać, że nasza sien-

nicka społeczność po raz trzeci wykazała się 
wielką otwartością na tego rodzaju pomysły 
– nieprzeliczone gatunki kwiatów a nawet ga-
łązki krzewów znalazły się w naszej parafialnej 
świątyni. Z tych wielobarwnych kwiatów chó-
rzyści ułożyli efektowny dywan kwiatowy wg 
pomysłu i pod czujnym okiem Ryszarda Łub-
kowskiego. W dzień Bożego Ciała po dywanie 
przeszedł kapłan z Najświętszym Sakramen-
tem rozpoczynając procesję ulicami Siennicy. 
Kontynuacją święta była muzyczno-modli-

tewna adoracja z udziałem Kanonu, organi-
sty Artura Woźnego i Koła Różańcowego.

Z serca dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w akcję dywanu kwiatowego – 
poczynając od osób, które zasadziły kwiaty, 
zebrały je, ułożyły a na koniec posprzątały ko-
ściół. W takiej wspólnocie działa się z wielką 
przyjemnością i można realizować najbardziej 
ambitne przedsięwzięcia!
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Ochotnicza Straż Pożarna w Grzebowilku
Dumne 100-lecie

W dniu 18 czerwca Ochotnicza Straż Po-
żarna w Grzebowilku świętowała Jubi-

leusz 100-lecia działalności jednostki.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odpra-
wioną w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewi-
cza w Grzebowilku. Następnie poczty sztanda-
rowe, druhowie, zaproszeni goście i mieszkańcy 
Grzebowilka przemaszerowali na teren Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymań-
skiego w Grzebowilku, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Prezes jednostki – dh Kon-
rad Sibilski złożył raport Prezesowi Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP dh. Piotrowi 
Rosikowi, który w asyście dokonał przeglądu 
pododdziałów. Podniesiono flagę na maszt i od-
śpiewano hymn narodowy. Dh Monika Zgódka 
przedstawiła rys historyczny jednostki, a obecni 
na uroczystości księża poświęcili nowo zaku-
piony wóz strażacki.

Na uroczystość przybyli m.in.: Senator RP Ma-
ria Koc, Poseł na Sejm RP Teresa Wargocka, 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Ja-
nina Ewa Orzełowska, Naczelnik Wydziału 

Operacyjnego PSP w Mińsku Mazowieckim 
st. kpt. Kamil Płochocki, Komendant WSP 
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Ochotnicza Straż  
Pożarna w Siennicy
Niezmiernie miło jest nam poinformować 

że Krzysztof Pieńkowski członek Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej w Siennicy 
zajął I miejsce w eliminacjach powiatowych 
do 44 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” 

Serdecznie Gratulujemy. Czekamy na dalsze 
sukcesy.

(źródło: fb)

Mińsk Mazowiecki st. chor. sztab. Tomasz Dą-
browski, dyrektor Wydziału Zamiejscowego 
WFOŚiGW w Siedlcach Agnieszka Kiljańczyk. 
W imieniu Posła Daniela Milewskiego przy-
był Radny Powiatowy Piotr Pustoła, obecny 
był również Wójt Gminy Siennica Stanisław 
Duszczyk, Przewodniczący Rady Gminy Ze-
non Jurkowski oraz Prezesi i Naczelnicy OSP 
z terenu Gminy Siennica.

Zaproszeni goście wręczając upominki gratu-
lowali pięknego jubileuszu.

Zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia 
i medale. Złotym Znakiem Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej odznaczeni zostali: jednostka OSP Grze-
bowilk, dh Waldemar WILK oraz dh Walenty 
SIBILSKI. Medalem im. Bolesława Chomicza 

odznaczono dh. Adama Wiącka. Przyznano 
również odznaczenia: złoty, srebrny i brązowy 
medal za zasługi dla pożarnictwa.

Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik wyróżnił jednostkę OSP w Grze-
bowilku i jej druhów pamiątkowym MEDA-
LEM PRO MASOVIA oraz dyplomami Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy
Klub Senior +

Sposób na niemoc i monotonię, panaceum 
przywracające chęci do życia i podejmo-

wania nowych wyzwań, lek na samotność… 
Klub Senior+ w Siennicy, widziany oczami 
jego uczestniczek – kobiet w złotym wieku, 
których postawa nieustannie inspiruje do 
działania.

Wyrażana nieśmiało chęć wyprawy w (nie)
znane znalazła swój finał 11 maja. Grupa Se-
niorek, po raz kolejny pokonała na rowerach 
kilkunastokilometrową trasę, wiodącą przez 
urocze zakątki siennickiej oraz mińskiej 
gminy. Przemierzony dystans – ku zdziwie-
niu wielu – nie zmęczył żadnej z Pań. Zaosz-
czędzone siły okazały się natomiast przydatne 
podczas relaksu przy ognisku, przygotowanym 
w przyszkolnym ogrodzie. Wspólnie spędzony 
czas… smakował wyśmienicie.

Podobnie, jak gofry, rogaliki i szarlotka, przy-
gotowane na zajęciach kulinarnych z myślą 
o wyjątkowych gościach, czyli dzieciach. 23 
maja Klub odwiedzili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Grzebowilku. To już drugie 
w ostatnim czasie spotkanie z grupą rezo-
lutnych czwartoklasistów, którzy tym razem 

wzięli udział w międzypokoleniowych zaję-
ciach sportowych, przygotowanych przez Pio-
tra Wojdalskiego. Rywalizacja zakończyła się 
remisem, który w równym stopniu zaskoczył 
i usatysfakcjonował wszystkich uczestników 
spotkania. W klubowych kuluarach pojawiły 
się nawet głosy, że lekcje wf-u u Seniorów są 
fajniejsze niż w szkole… Ciekawe, jak mówią 
w szkole? Tego nie wiemy, ale za to wiemy, 
jak mówią w przedszkolu. Maluchy z Niepu-
blicznego Przedszkola „Akademia Smyka” 
w Siennicy mówią… Tuwimem. 7 czerwca 
utalentowani aktorzy – specjalnie dla Pań – 
zaprezentowali widowisko pt. „Tuwimowo”, 
zabierając Seniorki w niezwykłą, pełną wzru-
szeń podróż. Panie choć przez chwilę mogły 
poczuć się jak w bajce. 

Motyw podróży pojawił się również podczas 
spotkania z przedstawicielami Komendy Po-
wiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, 
które miało miejsce w Klubie 14 czerwca. 
Oprócz wielu istotnych dla Seniorek kwestii 
tj. zaginięcia osób starszych, zapobieganie wy-
łudzeniom i oszustwom, policjanci wyjaśnili 
wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym – ważne zwłaszcza dla klubo-
wych rowerzystek…

… dla których żar czy niepogoda, nie stanowią 
przeszkody, by nie tylko dotrzeć na zajęcia, ale 
jeszcze aktywnie w nich uczestniczyć, a na-
wet inicjować. „Basiowe czytanie” , którego 
pomysłodawczynią jest Basia Spodar, stanowi 
jeden z przykładów na to, że Klub współtwo-
rzą Seniorzy. W ostatnim okresie, w harmo-
nogram zajęć wpisały się również warsztaty 
edukacyjne pod nazwą „Siłownia pamięci”,  
prowadzone w oparciu o materiały opraco-
wane przez Fundację Stocznia, także stano-
wiące odpowiedź na potrzeby wyrażane przez 
uczestniczki Klubu.  

Za nami więc kolejny czas wypełniony paletą 
zajęć, z której każdy mógł wybrać coś dla sie-
bie. Taniec, śpiew, zajęcia rehabilitacyjne, inte-
gracyjne, kulinarne, florystyczne. Trening dla 
ciała i dla umysłu. Ostatnie zajęcia z Panią psy-
cholog – Beatą Kierzkowską, której raz jesz-
cze bardzo dziękujemy za ogromne wsparcie 
udzielane przez niemal trzy lata współpracy, 
przypadającej w wyjątkowo trudnym czasie. 

A przed nami? Kolejny motyw podróży. Cze-
kamy z niecierpliwością. 

Monika Wilk
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Romantyczna Siennica
Już niebawem Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy ogłosi nabór do wyjątkowego pro-

jektu „Romantyczna Siennica”, na którego realizację otrzymała dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do udziału w projekcie opartym na trzech dziedzinach sztuki – teatrze, tańcu i śpiewie – 
zaprosimy wszystkie grupy wiekowe.

Prosimy śledzić stronę internetową i biblioteczny profil na fb, gdzie wkrótce zamieścimy 
szczegółowe informacje o naborze. Zachęcamy także do osobistych odwiedzin w siedzibie 
Biblioteki.

Warto wziąć udział w tym niepowtarzalnym widowisku... (liczba miejsc ograniczona).

Ze względu na brak zgłoszeń w konkur-
sie numeru 12-go, przedłużamy możli-
wość przysyłania odpowiedzi i przypo-
minamy zadanie konkursowe: należy 
wymienić nazwy przysiółków znajdu-
jących się na terenie Gminy Siennica. 

Autor największej ich liczby otrzyma 
nagrodę. 

Odpowiedzi można nadsyłać do 5 wrze-
śnia 2022 r. mailowo: gbpsiennica@
poczta.fm lub składać osobiście w sie-
dzibie Redakcji wraz z wypełnioną kartą 
zgłoszenia (do pobrania na biblioteka-
siennica.pl zakładka: Sienniczka). 

Zapraszamy do zabawy!  

Uwaga!  
Konkurs!
Spróbuj swoich sił!

Info
Istnieje możliwość nadsyłania mate-

riałów – tekstów i zdjęć (jako osobne 
pliki) do następnego numeru Czasopi-
sma do dnia 10 września 2022 r. 

Teksty: max. 4 000 znaków (ze 
spacjami); zdjęcia: ok. 3-5 szt., do-
brej jakości: szerokość 1000-1200 
px, wysokość dowolna, min. 300 dpi 
(zdjęcia nieostre lub niedoświetlone 
nie będą załączane do artykułów). 
W tytule wiadomości proszę wpi-
sać: „Sienniczka – artykuł”.

Bardzo prosimy o przestrzeganie li-
mitów znaków i grafik oraz o podpisy-
wanie artykułów nazwiskami autorów. 
Z góry dziękujemy i zapraszamy do 
współtworzenia naszej Sienniczki. 




