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W numerze:

 Tegoroczne majowe spotkanie z kurpiowskim folklorem i 
dorobkiem społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Obierwi, choć 
nie zabrakło wiatru i deszczu, to zapewniło mieszkańcom okolic 
i gościom tyle emocji, że wszyscy wyjeżdżali zadowoleni i rozra-
dowani. 

 Majówkę w niedzielne popołudnie 15 maja zorganizowali Wójt 
Gminy Lelis, dyr. CK-BiS w Lelisie, dyrektor, Rada Pedagogiczna i 
Rada Rodziców Zespołu Szkół. Wszystkich powitali dyr. Wanda 
Pieńkosz i wójt Stefan Prusik, życząc wspaniałych wrażeń i dobrej 
zabawy, a życzenia te wkrótce się spełniły. 

 Najpierw postarali się o to sportowcy. W meczu piłki nożnej 
Ojcowie – Synowie (zob.fot.). Wynik 10:2 dla uczniów sam mówi 
o uzyskanej przewadze. W meczu siatkówki walka była bardziej 
wyrównana i Córki pokonały Mamy 2:1.

 Na scenie o wielkie emocje postarali się przedszkolaki i 
pierwszaki prezentując swój Smerfny Rap, a później trafiliśmy 
na ,,Ziejskie zebranie’’ oraz wysłuchaliśmy gadki w brawurowym 
wykonaniu Kacpra Wołosza, laureata Konkursu Recytatorskiego 
,,Kurpie Zielone w Literaturze’’. A do tego gorąca ,,zumba’’, tańce 
kurpiowskie w wykonaniu zespołu ,,Puszcza Zielona’’ z Łysych oraz 
występ Orkiestry Kurpiowskiej pod kierunkiem Jana Kani. 

 W tym doskonałym nastroju przywitano uczestników kon-
kursu rodzin, który dowcipnie poprowadził Jarosław Kraska, a po 
zliczeniu punktów w licznych i trudnych konkurencjach startujące 
rodziny państwa Dąbrowskich, Wiśniewskich i Zerów, szczodrze 
nagrodził wójt Stefan Prusik. 

 Okazją do wręczenia nagród stał się rozstrzygnięty w trakcie 
majówki Gminny Konkurs ,,Wycinanka Kurpiowska’’, który prowa-

dziły artystki ludowe Wiesława Chaberek i Czesława Lewandowska 
oraz Barbara Sęk, zastępca dyr. CK-BiS. Na miejscu wystartowały 24 
osoby z 4 szkół w gminie. Wycinanki przyozdobiły korytarze szkoły 
w Obierwi, a nagrody otrzymali: w kategorii uczniów kl. I – III szkoły 
podstawowej: I m. - Izabela Krystian, kl. III ZS Lelis, Karina Piersa, kl. 
III ZS Obierwia, II m. - Wiktoria Laskowska, kl. II SP Olszewka, Gabriela 
Korzeniecka, kl. II ZS Lelis, III m. – Teresa Marzewska, kl. II SP Nasiadki, 
Milena Madrak, kl. kl. III SP Obierwia, wyróżnienia: Gabriela Wołosz, kl. 
II SP Olszewka, Oliwia Parzych, kl. I SP Nasiadki: w kategorii kl. Iv – VI 
szkół podstawowych: I m. - Dagmara Prusaczyk, kl. kl. VI SP Nasiadki, 
Monika Bacławska, kl. V SP Nasiadki, II m. – Patrycja Czeropska, kl. V 
ZS w Lelisie, Aleksandra Dębek, kl. IV SP Obierwia, III m. – Dominik 
Antoszewski, kl. VI SP Olszewka, Małgorzata Sęk, kl. IV, SP Obierwia, 
wyróżnienia: Kamila Orzechowska, kl. V ZS Lelis, Sylwia Lenkiewicz, 
kl. VI SP Olszewka; w kat. kl. I – III gimnazjów: I m. – Natalia Wiska, kl. 
Ia, PG w Lelisie, Kinga Domalewska, kl. Ib, PG Lelis, II m. – Weronika 
Niedźwiecka, kl. I PG Obierwia, Karol Brzozowski, kl. kl. I PG Obierwia, 
III m. – Magdalena Pianka, kl. Ia, PG Lelis, Konrad Kaczyński, kl. I PG 
Obierwia, wyróżnienia: Angelika Kołodziejczyk, kl.Ia PG Lelis, Adam 
Brzozowski, kl.II PG Obierwia. 

 A wieczorem? A wieczorem, uciekając przed nadciągającym 
deszczem do sali gimnastycznej bawiono się doskonale przy muzyce 
serwowanej przez zespół disco polo ,,Mamzel’’ oraz dobrze znanych 
i lubianych DJ-a Ready oraz DJ-a Never. Nikt nie chciał wychodzić. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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 XIV sesja Rady Gminy Lelis 
zwołana na 29 czerwca w 
sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy poświęcona została 
przede wsz ystk im ocenie 
sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu gminy Lelis 
za 2015 r. Głosowanie poprze-
dziło wystąpienie wójta Ste-
fana Prusika, który przedsta-
wił najważniejsze finansowe 
wskaźniki ubiegłorocznego 
roku, a także zapoznanie się 
z opinią Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożo-
nym sprawozdaniu z wyko-
nania budżetu Gminy Lelis za 

rok 2015. Swoją opinię wraz 
z wniosek o udzielenie abso-
lutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy przedstawił 
w imieniu Komisji Rewizyjnej 
radny Dariusz Mróz. Opinie te 
pozytywnie oceniały działal-
ność finansową Gminy i wo-
bec tego radni jednogłośnie 
podjęli uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Lelis wraz 
ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu za 2015 rok oraz 
w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu   za rok   
2015. Wójt Stefan Prusik po-
dziękował za dobrą ocenę 

wyników pierwszego roku 
działalności po wyborze, dzię-
kując jednocześnie za ogrom-
ny wkład pracy Bogusławie 
Parzych, skarbnikowi Gminy, 
Halinie Gontarzewskiej, se-
kretarzowi Gminy, wszystkim 
pracownikom Urzędu Gminy, 
a przede wszystkim radnym i 
jej przewodniczącemu Jano-
wi Mrozkowi, za wspieranie 
Wójta Gminy oraz Urzędu w 
ich pracy. 
 Po przerwie radni zatwierdzili 
materiał przygotowany przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
w którym dokonano oceny   
zasobów pomocy społecznej 
na rok 2015 dla gminy Lelis. 
Wójt S. Prusik podkreślił, że 
Gminie wciąż przybywa zadań 
z zakresu opieki społecznej, a 
wdrożony od w tym roku pro-
gram 500+ oznacza dodatko-
we wymogi wobec wszystkich 
pracowników socjalnych.
 Ważnymi dokumentami, z 
jakimi zapoznali się radni były 
informacje za 2015 rok z dzia-
łalności Gminnego Ośrodka 
Kulturalno-Oświatowego w 
Lelisie oraz o funkcjonowaniu 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Lelisie. Dokumenty te 
k witowały ubiegłoroczną 
działalność obu rozdzielnych 

Budżet gminy na 2015 rok, który zo-
stał przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lelis Nr 
II/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wyniósł:
w po stronie dochodów - 28 393 548,00 zł, 
po stronie wydatków - 38 726 548,00 zł.

W wyniku zmian w budżecie wprowadzo-
nych w ciągu roku, a więc do dnia 31 grudnia 
2015 r. zwiększono dochody o 1 564 371,94 
zł, zaś wydatki zmniejszono o 3 675 114,47 zł. 
W efekcie plan budżetu Gminy po zmianach 
na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się 
następująco:
po stronie dochodów - 29 957 919,94 zł,
po stronie wydatków - 35 051 433,53 zł. 

Dochody za 2015 r. wykonano ogółem w 
wysokości - 30 013 416,85 zł, czyli 100,19 % 
planu, w tym: 
• dochody bieżące – 27  178  181,06 zł, tj. 

100,21 % planu, 
• dochody majątkowe – 2 835 235,79 zł, tj. 

99,99 % planu. 
Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. wykona-
no ogółem w kwocie 33 012 362 zł, . tj. 94,18 
% planu, w tym:
• Wydatki bieżące - 23  259  645,75 zł, tj. 

93,43% planu, 

• Wydatki majątkowe - 9 752 717 zł, tj. 95,87 
% planu. 

Deficyt budżetu gminy zamknął się kwotą 
– 5 093 513,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Lelis 
posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w kwocie 40  000 zł zaciągnięte 
na dofinansowanie realizacji zadanie pn. 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, 
Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński - Walery 
gm. Lelis’’.

Gminny Ośrodek Kulturalno - Oświatowy 
Przychody GOK-O planowano w kwocie 

606  000,00 zł, wykonano- 549  618,58, tj. 
90,70 %. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
Przychody GBP planowano w kwocie 392 

500 zł, wykonano- 391 147,71 zł, tj. 99,66 %. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina jest 
właścicielem 32 budynków oraz 11 urządzo-
nych boisk sportowych. Na terenie gminy 
znajdują się 4 wodociągi grupowe z siecią o 

łącznej długości 128,3 km i przyłączy w ilości 
1591 szt.

Do miejscowości Szafarnia doprowadzona 
jest sieć wodociągowa z ujęcia w Dylewie (gm. 
Kadzidło).

Siecią kanalizacyjną objęto miejscowości: 
Lelis, Durlasy, Białobiel, Siemnocha, Łęg Przed-
miejski, Łęg Starościński-Walery :
• łączna długość – 34,6 km, 
• liczba przyłączy 626 kompletów. 

Na terenie gminy znajduje się 67 odcinków 
dróg gminnych o łącznej długości 105,237 
km, w tym:
• o nawierzchni bitumicznej – 64,692 km,
• o nawierzchni żwirowej – 36,683 km,
• o nawierzchni gruntowej – 3,862 km.

Ogółem drogi gminne i wewnętrzne zajmu-
ją powierzchnię 236, 044 ha. 

W ciągach drogowych znajduje się 44 wiaty 
przystankowych oraz 2 obiekty inżynieryjne, 
tj. mosty.

Gmina jest właścicielem 7 samochodów, 
3 maszyn (ciągnik, równiarka, koparka) oraz 
3 przyczep. 

Sporządził: Stefan Prusik, wójt gminy Lelis 

Z życia samorządu 

Wykonanie budżetu Gminy w 2015 r.

wówczas instytucji, a więc przed utworzeniem 
z dniem 1 stycznia br. CK-BiS. O wszystkich po-
dejmowanych wówczas działaniach pisaliśmy 
na lamach ,,WGm.’’.
 W końcowej części sesji Rada podjęła uchwa-
łę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Lelis” oraz w sprawie przekształcenia Punktu 
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w 
Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Lelisie w Przedszkole Samorządowe 
przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie wraz 
z aktem założycielskim oraz statutem. 
 Radni podjęli także uchwały dotyczące 
gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
utrzymania porządku w gminie. Jednogłośnie 
oddalono skargę Marka L. z Zabrodzia na dzia-
łalność wójta.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Pogodnych, radosnych i zdrowych, ale 
przede wszystkim bezpiecznych wakacji 
wszystkim uczniom z naszej Gminy życzą 

Jan Mrozek, przewodniczący Rady Gminy 
wraz z radnymi

Stefan Prusik, wójt Gminy Lelis
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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 Z okazji Dnia Dziecka wójt Stefan Pru-
sik zaprosił do Urzędu Gminy uczniów, 
członków samorządów szkolnych. Bez 
udziału nauczycieli, opiekunów przybyłej 
młodzieży, którzy gościli się kawą w ga-
binecie wójta, wywiązała się gospodarska 
debata o najpilniejszy potrzebach szkół 
oraz o problemach dręczących społecz-
ności szkolne. Młodzi samorządowcy 

celnie opisywali najpilniejsze inwestycyj-
ne i techniczne potrzeby swoich szkół, a 
wójt obiecał wpisanie ich do bieżących 
i perspektywicznych planów gminy. Po-
jawiły się głosy zatroskania o zagrożenie 
używkami oraz plagą palenia papierosów, 
zwłaszcza wśród starszych uczniów.

- Nasilenie akcji profilaktycznych przy-
nosi wprawdzie jakieś efekty, ale wszyscy 

razem musimy jak najwię-
cej robić, by te zagrożenia 
ograniczyć – stwierdził 
wójt S. Prusik, zachęca-
jąc samorządy szkolne do 
własnych inicjatyw podej-
mowanych we współpracą 
z gminą. 

 Na zakończenie owoc-
nego spotkania wszyscy 
otrzymali upominki z mo-
nografią gminy Lelis. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

 - Księże proboszczu, koordynato-
rem przygotowań do pielgrzymki na 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 
są diecezje, a następnie dekanaty. 
Dla Lelisa jest to dekanat w Kadzidle. 
Każda parafia ma w tych przygoto-
waniach swój udział. Czy parafia w 
Lelisie godnie przyjmie pielgrzymów 

zmierzających na spotkanie z papie-
żem Franciszkiem?
- Myślę, że jak najbardziej godnie. 
Goście przyjadą bowiem na nasze 
zaproszenie. Pomagamy finansowo 
poprzez akcję ,,List dla brata’’, pomagają 
sponsorzy oraz władze powiatu i gminy. 
Przy takiej mobilizacji gościna będzie 
serdeczna i godna.
 
 - Jak będzie przebiegała wizyta piel-
grzymów na naszym terenie?

- Program ich wizyty jest jeszcze do-
pracowywany, ale wiadomo, że goście 
przyjadą 20 lipca, a nazajutrz odbędzie 
się Dzień Kultu Pana i konferencja o 
bożym człowieku z dzieleniem się zwy-
czajami i doświadczeniami. Wieczorem 
procesja z pochodniami ukazująca na-
szą bliską wspólnotę. 22 lipca chcemy 
spotkać się na sportowych rozgryw-
kach, a 23 lipca w sobotę odbędzie się 
w Łomży spotkanie wszystkich gości 
i młodzieży z diecezji. 24 lipca będzie 
dniem niedzielnego odpoczynku, a po 
wspólnej Mszy św. mamy zamiar zorga-

nizować festyn dziękczynny na placu 
przy CK-BiS. Planujemy także udział w 
Światowym Dniu Kurpia w Myszyńcu. 
25 lipca wyjedziemy do Krakowa by 
uczestniczyć w tym historycznym spo-
tkaniu młodzieży z całego świata.

- Kogo będziemy gościć i co zapew-
niamy naszym gościom?

 - Dzięki współpracy i wsparciu Urzędu 
Gminy, radnych, a także dzięki pomocy 
CK-BiS oraz Nadleśnictwa Ostrołęka, 
ZS w Lelisie i straży pożarnych mam 
pewność, że wszystko będzie dopięte 
na ostatni guzik. Zaproszenie skiero-
waliśmy do 30 osób z Bytrymańców, 
Podborza i Białej Waki z rejonu so-
lecznickiego na Litwie. Goście będą 
kwaterować u 20. gospodarzy, którzy 
zadeklarowali im nocleg, a wszelkiej 
pomocy udzielą wolontariusze, jestem 
więc dobrej myśli.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Antoni Kustusz

Między nami samorządowcami

Godnie przyjmiemy naszych gości

Finansowanie Planu 
Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Lelis 

 W uzupełnieniu ar tykułów dot. 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Lelis zamieszczonych w Wie-
ściach Gminnych wydanych w nr: 3 
(60) maj 2015 r., 4 (61) lipiec 2015 r., 5 
(62) wrzesień 2015 r. informujemy, że 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
gminy Lelis współfinansowany jest ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007 – 2013. 

Redakcja

O przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w parafii pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozmawiamy z proboszczem 
ks. Januszem Kotowskim
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 Zabiegi sterylizacji i kastracji są prze-
jawem dobrej opieki oraz świadomości 
właściciela. Są też normą we wszystkich 
cywilizowanych krajach oraz najskutecz-
niejszymi metodami unikania niepotrzeb-
nego przychówku. Wpływają przez to 
pozytywnie na sytuację w schroniskach, 
gdyż ograniczają i lość bezdomnych 
zwierząt. Poza tym obydwa zabiegi są 
bezpieczne dla zwierząt i wpływają do-
brze na ich zdrowie, a nawet poprawiają 
zachowanie. 

 Niestety w Polsce wielu 
ludzi wciąż uważa je za bar-
barzyństwo, a równocześnie 
nie widzi niczego złego w 
topieniu, duszeniu, czy po-
rzucaniu na pewną śmierć 
kociąt lub szczeniąt. Często 
przyczyną takiej postawy 
jest brak wiedzy. 

 Czym są sterylizacja i 
kastracja?

 Sterylizacja  to zabieg 
chirurgiczny wykonywany u 
samic, polegający na usunię-
ciu jajników (ovariektomia) 
lub jajników wraz z maci-
cą (ovariohisterektomia). 
Lekarz wykonuje nacięcie 
powłok brzusznych, usuwa 
narządy rozrodcze, a na ranę zakłada 
szwy.

 Kastracja to zabieg chirurgiczny 
przeprowadzany u samców, polegający 
na usunięciu jąder i najądrzy poprzez na-
cięcie wykonane na worku mosznowym. 

 Przed każdym z tych zabiegów warto 
porozmawiać z lekarzem weterynarii, 
który wyjaśni ich szczegóły oraz udzieli 
informacji, w jaki sposób przygotować 
do nich zwierzę i jak opiekować się nim 
po zabiegu. 

 Najważniejszym postulatem prze-
mawiającym za słusznością zabiegu 
sterylizacji/kastracji jest zaoszczędzenie 
zwierzętom stresu rozrodczego. 

 Zalety kastracji kocura i sterylizacji 
kotki

• Zapobieganie niedogodnościom zwią-
zanym z występowaniem rui (w szcze-
gólności zanik uporczywego pomiau-
kiwania kotki, co jest bardzo męczące 
zarówno dla zwierzaka, jak i otoczenia).

•  Zapobieganie niepożądanym ciążom 
i urodzeniu niechcianych miotów – w 
przypadku, gdy nasz kot czy kotka 
dużo czasu spędzają poza domem jest 

to kluczowy argument przemawiający 
za kastracją lub sterylizacją.

•  Zapobieganie nowotworom układu 
rozrodczego (macicy i jajników).

•  Zmniejszenie ryzyka powstania nowo-
tworów gruczołu mlekowego. 

•  Zapobieganie ropomaciczu, które jest 
to groźną chorobą występującą u kotek 
niezależnie od wieku, czy ilości mio-
tów. W momencie, gdy już dojdzie do 
zachorowania to jedyną metodą walki 
jest usunięcie macicy wypełnionej 

ropą. Jednak jest to zabieg związany z 
dużym ryzykiem.

• Wyeliminowanie znaczenia moczem. 
Mocz dojrzałego, nie kastrowanego ko-
cura ma bardzo nieprzyjemny zapach 
i trudno jest go usunąć. W przypadku 
odpowiednio wcześnie wykastrowane-
go kocura ten problem znika. 

• Zmniejszenie agresji pomiędzy kocu-
rami, co oznacza mniejsze ryzyko ran 
powstających w wyniku walk pomiędzy 
kotami. Jest to szczególnie istotne 
u kocurów wychodzących z domu, 
pozwala bowiem uniknąć zakażeń po 
pogryzieniach potencjalnie śmiertel-
nymi chorobami (FeLV i FIV). 

• Osłabienie chęci oddalania się od 
domu (koty są mniej skłonne do włó-
czenia się i poszukiwania partnerek).

• Zapobieganie nowotworom – dzięki 
wczesnej kastracji kota, można zapo-
biegać pojawianiu się u niego nowo-
tworów np. raka prostaty. 

 
Zalety kastracji psa i sterylizacji suki

• Zapobieganie niedogodnościom zwią-
zanym z występowaniem cieczki (brak 
objawów cieczki).

• Zapobieganie niepożądanym ciążom. 
• Zapobieganie powikłaniom związanym 

z ciążą i z porodem.
• Zapobieganie występowaniu ciąży 

urojonej i towarzyszących jej objawów. 
• Zmniejszenie r yz yk a wystąpienia 

niektórych nowotworów narządów 
rodnych i gruczołu mlekowego (w przy-
padku wczesnej sterylizacji, wykonaną 
przed pierwszą cieczką).

• Zapobieganie ropomaciczu (jedynym 
sposobem leczenia jest usunięcie ma-
cicy wypełnionej ropą).

• Zapobieganie wnętrostwu (przenosze-
niu wady genetycznej).
• Zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia:

1 .  n o w o t w o r ó w  i 
innych chorób jąder i 
moszny, 
2. poważnych urazów 
moszny lub jąder,
3. agresji nominacyjnej.

 
 Zmiany w zachowaniu

 Obydwa zabiegi po-
wodują zmiany w za-
chowaniu zwierząt. Na 
p r z y k ł a d  z m n i e j s z a 
się agresja pomiędzy 
samcami. Psy są mniej 
pobudliwe, nieco rozko-
jarzone, nie wdają się w 
bójki z innymi samcami 

(stąd mniej ran gryzionych i innych ura-
zów związanych z walkami psów), stają się 
spokojniejsze, łagodniejsze. Suczki bar-
dziej się pilnują i są bardziej przywiązane.

 Zmniejsza się też potrzeba oddalania 
się od domu w celu poszukiwania samicy 
czy samca, co z kolei ogranicza ryzyko 
wypadków komunikacyjnych i innych 
urazów. Zwierzęta nie mają skłonności 
do włóczęgostwa. 

 ***
 Raz w roku, w marcu, przeprowadza-

na jest w Polsce ogólnopolska akcja 
sterylizacji, podczas której wybrane 
kliniki weterynaryjne znacznie obni-
żają koszt tych zabiegów. Warto więc 
zastanowić się nad wykonaniem ste-
rylizacji lub kastracji swojego psa czy 
kota, gdyż koszt tego jest niewielki, a 
w efekcie unikniemy wielu zbędnych 
kłopotów. 

Marzena Rajewska 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Przedruk z „Wieś mazowiecka” Nr 3 
(188) marzec 2016 r. 

P.S.: Gmina Lelis wdatkowała na wyło-
wienie i umieszczenie w schronisku dla 
bezdomnych psów w 2014 r. kwotę 98 
tys. zł, a w 2015 r. kwitę 46 400 zł. 

Dlaczego warto kastrować i sterylizować psy i koty?
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 Ech, jakaż to była wspaniała zabawa. Ni-
komu nie zabrakło smakowitego jedzenia z 
domowych kuchni gospodyń z Łodzisk oraz 
z grilla, a i napitków było do woli, więc ochota 
do tańca nie wygasała ni przez chwilę. W ten 
oto sposób po raz pierwszy tak hucznie na 
nowo pozyskanym wiejskim placu w Łodzi-
skach odbyło się muzyczne powitania lata 
zorganizowane przez wójta Stefana Prusika, 
radnego Janusza Bałona, sołtys Annę Doma-
lewską wraz z kołem rolniczym ,,Zagajnica’’ 
oraz Bartosza Podolaka, dyrektora CK-BiS, 
który zapewnił nagłośnienie i artystyczną 
obsługę. Samorządowcy spisali się na medal, 
bowiem przygotowali plac oraz zamontowali 
na stałe scenę podarowaną przez Gminę dla 
lokalnej społeczności. Dopisała pogoda, a 
licznie przybyli na uroczystość goście bawili 
się znakomicie słuchając muzyki kurpiowskiej 
oraz kosztując ciepłych posiłkach. 

 Podczas festynu na scenie ciągle 
się coś się działo. Mogliśmy zobaczyć 
między innymi występy Orkiestry Kur-
piowskiej działającej przy CK-BiS pod 
kierownictwem Jana Kani, występ 
grupy śpiewaczej „Nasiadczanki”, do 
występu dała się namówić Apolonia 
Nowak, niezwykłego kolorytu dodali 
artyści ze stowarzyszenia „Trójwiej-
ska” z siedzibą w Gdańsku , którzy 
skorzystali z zaproszenia po warszta-
tach muzycznych, jakie odbywały się 
dzięki nim w Banysiach. gm. Czarnia. 
Katarzyna Huzarska z Gdańska, wraz 
z kolegami udzieliła cennych konsul-
tacji doskonale zapowiadającej się 
grupie młodych muzyków z zespołu 
„Łęgoziacy” działającego przy CK-BiS 
pod przewodnictwem Janka Kar-
czewskiego z Łęgu Przedmiejskiego. 
Ich wspólna gra i śpiew były tak 
autentyczne i świeże, że na pewno 

jeszcze nie raz usłyszymy o tych niezwykle 
utalentowanych muzykach. W zespole wy-
stąpili: Maja Dąbrowska, Szymon Ropiak, 
Radosław Ropiak, Jan Karczewski, Wojciech 
Bączek i Kacper Parzych. 

 Owację wzbudził występ pań z miejsco-
wego koła rolniczego „Zagajnica” z sołtys A. 
Domalewską w składzie. Po występach miesz-
kańcy Łodzisk dobrze bawili się do późnych 
godzin wieczornych przy rytmach muzyki 
rozrywkowej, którą zapewnił DJ Jarek.

 W trakcie trwania festynu nie zabrakło 
dodatkowych atrakcji. Zaprezentowali się 
strażacy, którzy pokazywali najmłodszym 
jak działa wóz bojowy oraz prezentowali 
strażackie wyposażenie. Przyjechali na 
swoich ogromnych motorach motocykliści z 
Klubu Motocyklowego ,,Perun’’ w Myszyńcu, 
którego sekcja działa właśnie w Łodziskach. 

Dzieci mogły sprawdzić się również w kon-
kurencjach sprawnościowych i umysłowych 
przygotowanych przez Barbarę Sęk i kole-
żanki z bibliotek gminnych. Nie zapomniano 
również o dorosłych. Ci ostatni zmierzyli 
się w bardzo zabawnym turnieju rodzin 
gdzie mogli wykazać się kreatywnością 
oraz zręcznością. Zwyciężyła rodzina p.p. 
Kuleszów, wyprzedzając minimalnie rodziny 
Krystianów i Pyskłów. Każda konkurencja była 
nagrodzona przez organizatorów, a na koniec 
rodzinnych zmagań cenne nagrody rzeczowe 
wręczył wójt S. Prusik, zachęcając miejscową 
społeczność do kontynuowania tak dobrze 
zorganizowanych spotkań.

Jolanta Grzywińska
Fot. Antoni Kustusz

 W Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu 
w Lelisie oprócz odgłosów śpiewu i harmonii 
od lutego słyszymy również odgłosy pracy. W 
pierwszej kolejności wyremontowano toalety, 
tym samym powiększając toaletę dla kobiet oraz 
budując nową dla mężczyzn, przebudowując 
stary schowek pod schodami. 

 - Stawiamy sobie za cel poprawę jakości 
zaplecza sanitarnego, bo łazienki były małe, 
niefunkcjonalne, a do tego w bardzo złym stanie 
technicznym, wprost zagrażającym osobom 
korzystającym. Toalety staraliśmy się zrobić mak-
symalnie funkcjonalnymi oraz dostosowanymi 
do większych uroczystości odbywających się w 
naszej placówce. Myślę, że obecnie ich stan oraz 
ilość punktów odpowiada potrzebom placówki 
kulturalnej – mówi Bartosz Podolak dyrektor CK-
-BiS.

 Na tym remoncie jednak nie koniec. W wy-
niku remontu powstały również dwa schowki 
na środki czystości , a obecnie trwają prace nad 
przystosowaniem odrębnego pomieszczenia 
na niewielką szatnię przy wejściu głównym. 
Rozpoczęły się też prace remontowe w kuchni 
oraz planuje się wyremontować jedną salkę prób. 

 - Nasz budynek jest mało funkcjonalny i 
dlatego staramy się w poprawić ten stan rzeczy. 

Zależy nam na tym. aby jeszcze w tym roku po-
prawić zaplecze kuchenne, które jest w bardzo 
złym stanie technicznym. Do końca roku wyre-
montujemy jeszcze salkę prób, obecnie zaadap-
towaną na pomieszczenie dla biblioteki głównej. 
W tym przypadku remont nie jest niezbędny 
ponieważ pomieszczenie jest w dostatecznym 
stanie technicznym, jednak udało nam się po-
zyskać dotację unijną na jego wyremontowanie 
i dlatego chcemy maksymalnie wykorzystać te 
pieniądze i poprawić bazę lokalową oraz sprzę-
tową. Zostanie również wyłoniony projektant na 
sporządzenie projektu na budowę dachu nad 
ośrodkiem. Wszystkie realizacje są możliwe dzięki 
pozyskanym środkom z unii oraz bardzo dobrej 
współpracy z Wójtem Stefanem Prusikiem oraz 
Radą Gminy za co bardzo serdecznie dziękuje 
– dodaje Bartosz Podolak doceniając zaangażo-
wanie samorządowców.

 Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Muzyczne lato w Łodziskach 

Duże zmiany w CK-BiS
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Społeczności szkolne naszej gminy organizowały w czerwcu rodzinne 
pikniki i festyny poświęcone pokazaniu roli rodziny w wychowaniu dzieci i 
młodzieży, co szczególnie podkreślał obecny na tych imprezach wójt Stefan 
Prusik, a więc wydarzenia integrujące szkołę z jej otoczeniem, a zarazem 
stanowiące doskonałą okazję do prezentacji dokonań uczniów od tych 
najmłodszych, do tych bardziej dojrzałych. Prezentacje te przybierały różne 
formy. Była więc rywalizacja i popisy sportowe, były kiermasze i wystawy, były 
konkursy i sceniczne występy. A wszystko radośnie, barwnie, z przejęciem, 
przy wielkim zaangażowaniu nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim na-
szych pociech. Trudno wszystkie je szczegółowo opisać, więc poprzestańmy 
na fotograficznych migawkach z owych rodzinnych spotkań, a po szczegóły 
odsyłamy na szkolne strony internetowe.

ŁĘG PRZEDMIEJSKI
   Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim 5 czerwca po raz kolejny obchodził 

Dzień Rodziny. W tym roku pod hasłem ,,Serce jak dzwon uderza w natury ton’’. 
Występy rozpoczęły się podsumowaniem projektu gimnazjalnego. Uczniowie 
zachęcali widzów do zdrowego stylu życia, prezentując różnorodne diety, a tak-
że porównując zalety i wady kuchni brytyjskiej, śródziemnomorskiej i eko pol-
skiej. , ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem jogi oraz różne rodzaje aktyw-
ności fizycznej. Najaktywniejszym uczestnikom projektu nagrody wręczył wójt 
Stefan Prusik. nagrody otrzymali: Oliwia Kruczyk, Roksana Prusaczyk, Zuzanna 
Łępicka, Jakub Prajs, Bartłomiej Laskowski, Aleksandra Gerwatowska, Eliza 
Łępicka, Konrad Arciechowski, Robert Nalewajk, Kinga Zadroga, Anna Rudzik.  
   Najwięcej radości wniosły występy najmłodszych. Na scenie zaroiło się od 
pszczółek, motyli, biedronek, żabek i jeżyków. Dzieci śpiewały i tańczyły, 
przekazując zebranym wiele pozytywnej energii. Uczniowie z kl. IV-VI pouczyli 

wszystkich, jak właściwie segregować odpady, wystawiając scenkę pt. ,,Śmie-
ciaki’’. Nie zabrakło również muzyki ludowej. Atrakcją festynu były stoiska 
tematyczne wśród, których największą popularnością cieszyły się świeże soki, 
przygotowane przez uczniów. Imprezie towarzyszyły rozgrywki sportowe 
na pobliskim Orliku, w których udział wzięli uczniowie z ościennych szkół. 

OLSZEWKA
 5 czerwca po podsumowaniu wyników konkursów prowadzonych w 

trakcie roku szkolnego oraz występach uczniów w sali szkolnej, wszyscy udali 
się na boisko, by tam wspólnie bawić się przy grillu, wyśmienitych ciastach 
oraz rozegrać kilka ważnych pojedynków pomiędzy dorosłymi i uczniami. W 

tym dniu wszyscy byli na remis. 

DĄBRÓWKA
Spotkania przy rodzinnych grillach w kręgu klasowych społeczności, liczne 

konkurencje sprawnościowe na boisku wielofunkcyjnym przy szkole, a także 
dobra okazja by uhonorować najbardziej aktywnych sportowców reprezentu-
jących SP Dąbrówka, to główne akcenty pikniku rodzinnego, który odbył się 12 
czerwca. Sensację wzbudził artystycznie wykonany grill, którym dysponowali 
państwo Martyna i Krzysztof Subczyńscy. Piknik sponsorowała rada Rodziców, 
Koło Łowieckie PZŁ nr 244 ,,Świerk’’ w Otwocku oraz Rada Gminna LZS, która 
ufundowała nagrody dla sportowców. A nagrody otrzymali: Emilia Pianka, 
Patrycja Prusaczyk, Przemysław Brzozowski, Jakub Gorczyca, Dawid Mrozek, 
Klaudia Brzóska, Paweł Chrostowski, Kacper Grala, Martyna Olbryś, Karolina 
Murach, Zuzanna Gorczyca, Maja Grala, Patryk Stępień i Jakub Mażewski. 

Czerwiec dla rodziny
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Dzień Dziecka stał się okazją do kolejnego spo-
tkania przedstawicieli dąbrowskiej BARCI z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Po zajęciach 
plastycznych, na których wykonywano ozdoby cho-
inkowe oraz wspólnym budowaniu budek lęgowych 
dla ptaków, tym razem przyszedł czas na zabawę 
poprzez naukę tańca „belgijka”. Zajęcia taneczne 
prowadziła dobrze znana dzieciom i nauczycielom 
Zuzanna Denkiewicz, co tym bardziej pozwoliło na 
szybkie wytworzenie dobrej atmosfery do wspólnej 
zabawy. Co w dobie wszech panującego internetu 
było nie lada wyzwaniem.

 - Belgijka - to eksplozja radości. To dobra wspólna 
zabawa integrująca tańczących. Taniec ten stanowi 
obecnie nowy trend wśród młodego pokolenia. Pod-
bija on serca młodych ludzi, jest to bowiem skoczny, 
żywiołowy taniec do celtyckiej melodii. Jako podkład 
muzyczny służy jej utwór belgijskiej grupy Lais p.t. 
„t- Smidje”, piosenka o historii przewrotnej miłości ko-
wala, czyli t-smidje - powiedziała Zuzanna Denkiewicz. 

Po przełamaniu pierwszych lodów, wszyscy razem, 
dzieci i kadra pedagogiczna doskonale bawili się 
zgłębiając tajniki belgijki. Wspólna zabawa integrująca 
pokolenia znalazła więc podatny grunt. Tym bardziej, 
iż taniec ten wychodzi wszystkim. Tańcząc go w kole, 
wytwarza się większe poczucie jedności i wspólnoty, 
co sprawia, iż jest on jeszcze bardziej wyjątkowy. 
Humory dopisywały, a i włożony trud nie poszedł 
na marne. Belgijka bawiąc i integrując pozwoliła na-
szym milusińskim na radosne i nietypowe spędzenie 
swojego święta. 

Być może będzie dane nam niedługo częściej zoba-
czyć belgijkę w wykonaniu naszych pociech.

Krzysztof Bulak
Fot. Joanna Śnietka

Gminna Olimpiada Przedszkolaków 

NASIADKI
Tegoroczny Dzień Rodziny społeczność szkolna SP Nasiadki obchodziła 12 czerwca przy pięknej, 

słonecznej pogodzie, a miejscem wspólnego świętowania był ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy 
„Mustang” w Dzbeninie. Dzięki temu była możliwa przejażdżka konna oraz bryczką, trampolina, dmu-

chana zjeżdżalnia, malowanie 
twarzy, bańki mydlane – na te 
i wiele innych harców mogły 
liczyć dzieci. 

Dopełnieniem miłego po-
południa było wspólne biesia-
dowanie: pieczone kiełbaski z 
grilla, smaczne wypieki przygo-
towane przez mamy oraz zimne 
i gorące napoje. Biesiadującą 
gromadę odwiedzili wójt Ste-
fan Prusik i dyr. CK-BiS Bartosz 
Podolak, którzy podkreślili, że 

obecność emerytowanej nauczycielki, a także wysoka frekwencja rodziców stanowią dowód na to, że 
taki wyjazdowy piknik na świeżym powietrzu jest doskonałym pomysłem na wspólne spędzanie czasu 
z rodziną i znajomymi. 

- Liczymy więc na to, że w przyszłym roku nie zabraknie chętnych do zabawy, zaś rodzicom serdecznie 
dziękujemy za ogromne zaangażowanie oraz pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego – podkreśliła 
dyr. S. Smilgin-Kamińska.   

Elżbieta Późniewska,
Fot. archiwum 

BIAŁOBIEL
Tym razem, 19 czerwca występy zorganizowano na boisku tartanowym, a popisy najmłodszych i nieco 

starszych artystów wzbudziły ogromny entuzjazm licznie przybyłych rodziców. Przecież SP Białobiel to 
jedyna szkoła w Gminie, której liczba uczniów stale rośnie – stwierdziła z dumą dyr. Urszula Wielczyk. 
Szczególne uznanie wzbudziły gimnastyczne i sprawnościowe popisy sportowców przygotowane pod 
okiem trenera Rafała Koska, który poprowadził także sportowo-rekreacyjną rywalizację drużyn rodziców 
i uczniów. Rodzice wykazali się ogromną determinacją, ale uczniowie nie odpuszczali, więc śmiechu 
było sporo. Trudno więc się dziwić, że smakołyki ze wspólnego stołu oraz przygotowane na grillowych 
paleniskach smakowały wyśmienicie. Co najważniejsze, przed przystąpieniem do wspólnej zabawy wszy-
scy zaglądali na plac budowy, gdzie rozpoczęło się budowanie nowej sali gimnastycznej. Oby szybciej.

Szkoła Podstawowa w Białobieli 25 maja go-
ściła sportowe reprezentacje przedszkolaków z 
terenu naszej gminy. W tym dniu odbyła się VII 
Gminna Olimpiada Przedszkolaka pod patro-

natem Wójta Gminy Lelis Stefana Prusika. Do 
sportowej rywalizacji stanęło sześć placówek 
przedszkolnych z terenu gminy Lelis: przedszko-
le z Łęgu Starościńskiego, z Nasiadek, z Łęgu 

Przedmiejskiego, Dąbrówki, Olszewki 
oraz z Białobieli. Dzieci rywalizowały w 
14. konkurencjach i zabawach sporto-
wych. Do każdej konkurencji podcho-
dziły z maksymalnym zaangażowaniem 
i chęcią jak najlepszego wykonywania 
zadań sportowych. Najwięcej emocji 
wzbudziły biegi na 30 metrów, prze-
ciąganie liny, sztafeta biegowa oraz 
konkurencja „celny traf”, w której dzieci 
miały z zawiązanymi oczami przewrócić 
kręgiel kijem do uni- hokeja. 

 Jak co roku wszyscy uczestnicy Olimpiady 
zostali zwycięzcami, gdyż na tym etapie naucza-
nia najważniejszy jest udział, a nie indywidualne 
osiągnięcia. Sprawny przebieg poszczególnych 
konkurencji zapewnili uczniowie klas IV-VI i to 
oni sprawili, że na twarzach małych sportowców 
gościł uśmiech, a wszystkim udzieliła się wielka 
radość. W nagrodę za udział wszyscy olimpij-
czycy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy 
oraz drobne upominki w postaci słodyczy. 
Na zakończenie Olimpiady uczniowie wraz z 
opiekunami zostali zaproszeni na wspólny 
słodki poczęstunek. Zapraszamy do wspólnej 
zabawy za rok.

Rafał Kosek
Fot. archiwum 

BARĆ dzieciom

Fot. Antoni Kustusz 
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Jubileusz dla kolejnych pokoleń

Święto kurpiowskiej poezji 

- Obchody XV-lecia nadania imienia kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Zespołowi Szkół w Lelisie 
stanowią bardzo ważną cezurę w życiu szkoły, bo 
zamykają się w jednym cyklu edukacyjnym życia 
szkoły i dają możliwość do oceny efektów jej pracy z 
młodzieżą od przedszkola do szkoły ponadgimnazjal-
ne – powiedział 24 maja na otwarciu jubileuszowych 
uroczystości wójt gminy Stefan Prusik.

 O historycznych wydarzeniach przypomniała 
Urszula Laska, dyr. ZS w Lelisie, witając gorąco przyby-
łych gości, a wśród nich JE ks. biskupa łomżyńskiego 
Janusza Stepnowskiego, ks. proboszcza parafii w 
Lelisie ks. Janusza Kotowskiego, starostę ostrołęckiego 
Stanisława Kubła, radnego Sejmiku Mazowieckiego, 
Mirosława Augustyniaka, kierownika Delegatury 
Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcina Gra-
bowskiego, władze samorządowe powiatu i gminy, 
delegacje szkół, emerytowanych nauczycieli, rodzi-

ców oraz przedstawicieli instytucji współpracujących 
ze szkołą. 

 - Wielu z nas , a na pewno niektórzy nauczyciele, 
zwłaszcza nauczyciele emeryci, władze powiatu i gmi-
ny , rodzice pamiętają ten dzień gdy tu na podobnej 
uroczystości odczytane zostały uchwały Rady Powiatu 
i Rady Gminy o nadaniu naszemu zespołowi szkół 

imienia Patrona – Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
– przypominała Urszula Laska. - Proboszczem naszej 
parafii był wtedy ks. Franciszek Lesiecki, a dyrektorem 
Zespołu, Henryk Trzeciak, obecnie emerytowany 
nauczyciel. Ks. biskup Stanisław Stefanek poświęcił 
ufundowany przez rodziców sztandar. W międzycza-
sie nasza była nauczycielka Nina Mizerek wspólnie z 
Jolantą i Jackiem Olkowskimi napisali słowa hymnu 
szkoły, a nauczyciel Marek Prusaczyk skomponował 
do tych słów muzykę. Jacek Olkowski , nasz były 
nauczyciel, narysował również szkic wizerunku Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, który obecnie znajduje się 
na tablicy pamiątkowej. W pierwszą rocznicę nadania 
szkole imienia wielkiego Patrona, rodzice ufundowali 
obelisk z tablicą pamiątkową. Natomiast z okazji 
piętnastej rocznicy nadania szkole imienia rodzice 
i pracownicy ufundowali tablicę , która znajduje się 
w budynku szkoły i właśnie przed tą uroczystością 

została odsłonięta i poświęcona przez JE ks. biskupa 
Janusza Stepnowskiego. Na obydwóch tablicach jest 
ta sama myśl naszego patrona „Musicie być jak orły, 
mieć serce orle i wzrok orli ku przyszłości’’. Przez tyle 
lat powtarzaliśmy te słowa, że prawie każdy z nas 
zna je na pamięć. Chcielibyśmy jednak nie tylko te 
słowa pamiętać, ale też postępować zgodnie z ich 

ideą. Chcielibyśmy wzlatywać myślami i czynami 
poza horyzonty, chcielibyśmy być zawsze patriotami, 
dobrymi ludźmi. Podążamy do celu, realizujemy nasze 
plany i wierzymy, że nasz Patron a także jego przyjaciel 
święty Jan Paweł II czuwają nad nami – powiedziała 
dyr. Urszula Laska, dodając - I jeszcze jedna ważna 
dla naszej społeczności szkolnej rocznica. 26 czerwca 
1996 roku, czyli prawie 20 lat temu utworzony został 
Zespół Szkół w Lelisie , w skład którego weszły szkoły 
gminne i szkoły powiatowe, nad którymi czuwają 
starosta Stanisław Kubel oraz obecnie Stefan Prusik, 
wójt naszej gminy, a wcześniej poprzedni wójt gmi-
ny Stanisław Subda. Przy tej okazji w imieniu całej 
społeczności szkolnej dziękuję panu staroście i panu 
wójtowi za wsparcie udzielane nam każdego dnia . 
Zaś za wsparcie duchowe bardzo serdecznie dziękuję 
księdzu proboszczowi Januszowi Kotowskiemu i księ-
dzu kanonikowi Witoldowi Brulińskiemu. 

 Uroczystość szkolną poprzedziła Msza św. odpra-
wiona pod przewodnictwem JE ks. bpa. J. Stepnow-
skiego, który wygłosił homilię, sławiąc dokonania i 
myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego jako godny 
kanon do nauki i naśladowania dla współczesnej mło-
dzieży. Po przejściu do szkoły dokonano odsłonięcia i 
poświęcenia pamiątkowej tablicy na ścianie u wejścia 
do hali sportowej.

 Bardzo wzruszającą i wspaniale wykonaną przez 
uczniów w formie spektaklu słowno- muzycznego 
oraz występu chóru szkolnego okolicznościową część 
artystyczną rozpoczęło wręczenie nagród dla najlep-
szych uczestników konkursów szkolnych związanych 
z patronem szkoły. Z rąk dyrektor szkoły oraz ks. J. 
Kotowskiego otrzymali je: uczniowie z kl. I-III SP, 
którzy uczestniczyli w konkursie plastycznym: I 
m. Wiktoria Prusińska , II m. Nikola Prusińska, III m. 
Emilia Ciak, wyróżnienie – Gabriela Majk; uczniowie 
z kl. IV-VI SP – konkurs z wiedzy o patronie: I m. 
Kamila Orzechowska, II m. Ewa Kaliszewska, III m. 
Anna Nalewajk; uczniowie z kl. I-III PG – twórczość 
własna o kard. Stefanie Wyszyńskim: I m. Karolina 
Bakuła, II m. Klaudia, Puławska, Iwona Traczewska, III 
m. Karolina Nalewajk, Jolanta Traczewska; uczniowie 
z kl. I-III ZSZ – konkurs z wiedzy o życiu i dorobku 
kard. S. Wyszyńskiego: I m. Agata Marzewska, II m. 
Maksymilian Szymański , III m. Mateusz Bieńkowski. 

tekst i fot.: Antoni Kustusz 

 Prawdziwe święto kurpiowskiej poezji odbyło się 
z CK-BiS w Lelisie 20 maja z okazji eliminacji gminnych 
konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w literatu-
rze” dla klas I – VI. Na przesłuchania zgłosiło się aż 25 
uczniów ze szkół w: Białobieli, Dąbrówce, Nasiadkach, 
Lelisie, Łęgu Przedmiejskim, Łęgu Starościńskim, 
Obierwi. Każdy z nich prezentował jeden wiersz o 
Kurpiowszczyźnie lub jedną gadkę w gwarze. 

 - Trzeba przyznać, że poziom prezentacji młodych 
gawędziarzy był bardzo wysoki. Widać, że co roku nasi 
uczniowie co raz mocniej przygotowują się do wystą-
pień czego efekty widać w postaci dobrej techniki wy-
powiedzi oraz dykcji, za co należą się podziękowania 
zarówno dla uczestników, jak i dla nauczycieli, którzy 
ich prowadzą - powiedziała nam Janina Mielnicka, 
przewodnicząca Komisji Konkursowej.

 Komisja konkursowa wybrała cztery osoby 
spośród wszystkich uczestników, by reprezento-
wały Gminę Lelis na finałowym spotkaniu, któ-
re odbyło się 7 czerwca w Bibliotece Miejsko-
-Gminnej w Myszyńcu. Do naszej reprezentacji 
trafiły: Magdalena Niechoda, kl. III, SP Nasiadki,  
Daria Parzychowska, kl. II, SP Białobiel, Aleksandra Dę-
bek, kl. IV, ZS Obierwia i Oliwia Chełstowska, kl. V, ZSP 
Białobiel. W finałowej recytatorskiej rywalizacji w gro-
nie laureatów gmin kurpiowskich takich, jak Kadzidło, 
Myszyniec, Olszewo Borki, Zbójna, Turośl, Łyse, Bara-
nowo, Czarnia, Magdalena Niechoda, która recytowa-
ła piękny wiersz o Kurpiach, napisany przez jej mamę 
– Zofię Niechodę zdobyła drugie miejsce. Ola Dębek 
otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy! 

Tekst: Barbara Sęk
Fot. Antoni Kustusz, Barbara Sęk 
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Wierni przyjaciele książki

Odszedł Bernard Kielak

Dzień postaci z bajek 

W filii bibliotecznej w Łęgu Starościńskim 25 
kwietnia na czytelników pasowano uczniów 
klasy pierwszej, którzy dzięki temu wkroczyli 
w ogromny świat zbiorów bibliotecznych i 
nieustannego rozwijania umiejętności czytania. 

Poranne spotkanie rozpoczęło się od przy-
witania wszystkich gości oraz przedstawienia 
pt. „Czerwony Kapturek”, wykonanego przez 
uczniów klas IV-V. Następnie dzieci poznały 
zalety książki oraz rolę jaką odgrywa ona w 
życiu każdego ucznia, po czym przyszedł eg-
zamin, który dzieci zdały śpiewająco. Wykazały 
się dużą znajomością świata baśni i 
bajek, świetnie też poradziły sobie z 
rozwiązywaniem zadań aktywnych. 
Zagadki sprawiły dzieciom dużo 
radości, a wspólna zabawa wiele fraj-
dy, choć wszyscy spoważnieli, kiedy 
pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślu-
bowanie, zobowiązując się, iż zawsze 
będą szanować książki, korzystać z 
ich mądrości i sumiennie wypełniać 
obowiązki czytelnika. Akt ślubowania 
został przypieczętowany przez każde-
go ucznia i przekazany wychowawcy 
klasy. Następnie za pomocą „Księgi 
baśni” odbyło się oficjalne pasowanie. 

 W poczet nowych czytelników zo-
stali włączeni: Katarzyna Andrzejczyk, 
Natalia Andrzejczyk, Marcin Duda, 
Nikola Grala, Jakub Kurpiewski, Joan-
na Łępicka, Kacper Nalewajk i Wiktor 
Staśkiewicz.

Na pamiątkę uczniowie klasy I 
otrzymali interesujące książki, dyplo-
my, listy dla rodziców oraz upominki 

w postaci identyfikatorów i broszek. W ramach 
nawiązania nowej przyjaźni dzieci z książkami, 
pierwszoklasiści wyrecytowali piękne wiersze 
o książce oraz zaśpiewali piosenki, za które 
otrzymali gromkie brawa. Na pożegnanie, każdy 
otrzymał słodkości z koszyczka „Czerwonego 
Kapturka”. Mamy nadzieję, że to spotkanie na 
długo zastanie w ich pamięci oraz, że od teraz 
staną się stałymi gośćmi biblioteki. 

Janina Mielnicka
Fot. archiwum 

 W czwartek 24 
marca w wieku 
72 lat odszedł 
do wieczności 
Bernard Kielak, 
znakomity etno-
graf, regionalista, 
autor wielu arty-
kułów i książek 
dotyczących hi-
storii i kultury lu-
dowej Kurpiów, 

muzealnictwa, ochrony zabytków i problematyki 
kulturalnej. Był wielkim przyjacielem Lelisa, wie-
lokrotnie kierował konkursami i przeglądami 
folklorystycznymi organizowanymi przez GOK-
-O, był także konsultantem widowisk obrzę-
dowych i dożynkowych. Pogrzeb zasłużonego 
etnografa odbył się 29 marca na cmentarzu ko-
munalnym w Ostrołęce. Poprzedziła tę smutną 
uroczystość Msza św. w kościele poklasztornym 
o. bernardynów. 

Bernard Kielak urodził się 20 sierpnia 1944 
roku w Radzyminie. Był jednym z pionierów 
powojennego muzealnictwa w naszym regio-
nie. Jego starania przyczyniły się do powstania 
Muzeum Okręgowego w Ostrołęce - od 1999 r. 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej - w którym przez 
wiele lat pełnił funkcję dyrektora. Współtworzył 
Związek Kurpiów, aktywnie działał w Ostro-
łęckim Towarzystwie Naukowym im. Adama 
Chętnika, redagował pismo ,,Wędrowiec’’ opisu-
jące walory turystyczne Kurpiowszczyzny. Autor 
m.in. książek ,,Rok obrzędowy Puszczy Zielonej’’, 
,,Patroni ostrołęckich ulic’’, ,,Artyści ludowi woj. 
ostrołęckiego (cz. I i II)’’, ,,Dzieje muzealnictwa i 
kolekcjonerstwa na terenie woj. ostrołęckiego’’, 
,,Zwyczaje gospodarskie Puszczy Zielonej’’, 
,,Zwyczaje doroczne kurpiowskiej Puszczy 
Zielonej’’, a także przewodników po powiatach 
Mazowsza.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

8 kwietnia Filię Biblioteki CK-BiS w Łęgu Przed-
miejskim opanowało istne bajeczne szaleństwo. 
Tego dnia zorganizowany został Dzień Postaci 
z Bajek dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. 
Dlatego właśnie wszystkie maluchy przybyły do 
biblioteki w przepięknych przebraniach, wcielając 
się tym samym w postacie z klasycznych utworów 
literatury dziecięcej. Teatrzyk „Żabek” i „Jeżyków” w 
praktyczny sposób pozwolił naszym małym czytel-
nikom odkryć sztukę aktorstwa. Dzieci sprawdzały 
swoją znajomość z treścią bajek poprzez rozwią-
zywanie zagadek i dopasowywanie rekwizytów 
do postaci bohatera z bajki. Dodatkową atrakcją 
były tańce, zabawy muzyczne i kukiełkowe, a przy 
okazji bajowe spotkanie utrwaliło dzieciom wie-
dzę na temat teatru i zachęciło do czytania bajek

Janina Mielnicka, Natalia Staśkiewicz 
Fot. archiwum. 

 Pod takim hasłem w CK-BiS odbył się konkurs 
plastyczny, którego wyniki podsumowano 22 
kwietnia.  Komisja w składzie: Eliza Antośkiewicz 
– przewodniczący, Janina Rogalska i Barbara Sęk 
– członkowie, stwierdziła, że na konkurs wpłynęło 
20 prac, które spełniały warunki regulaminu oraz 
przyznała następujące miejsca: w kategorii uczniowie 
kl. I-III szkoły podstawowej: I miejsce - Julia Szymczyk, 
kl. III SP Dąbrówka; w kategorii uczniowie kl. IV-VI 
szkoły podstawowej: I miejsce - Oliwia Orzechowska, 
kl. VI SP Olszewka, I m.- Kaja Laćkowska, kl. VI SP 
Olszewka, II m.- Maciej Ciuchta, kl. IV SP Olszewka, 
II m. - Szymon Antoszewski kl. IV SP Olszewka, III 
m. - Bartosz Kowalczyk, kl. IV ZS Obierwia, III m.- Zu-
zanna Bałon kl. IV SP Olszewka. Dodatkowo Komisja 
przyznała nagrodę za udział Aleksandrowi Beczakowi 
z Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu. Jury oraz 
organizatorzy podziękowali wszystkim uczniom za 
wykonanie ciekawych prac. Słowa podziękowania 
skierowali również do rodziców i nauczycieli, którzy 
wspierali dzieci w twórczej pracy. 

 - Między innymi w taki sposób chcemy podtrzy-
mywać więź młodego pokolenia z Kurpiami i kur-
piowszczyzną oraz wspierać uzdolnione plastycznie 
dzieci na terenie gminy Lelis – podkreśla Bartosz 
Podolak, dyrektor CK-BiS.

Barbara Sęk 

Jakie będą Kurpie 
za 100 lat
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Zmiana warty u strażaków

Utrwalmy historię Dąbrówki Skutki wichur i nawałnic

Obradujący 13 maja Gminny Zjazd ZOSP RP w Lelisie 
dokonał podsumowania minionej kadencji władz gmin-
nych oraz strażaków ochotników z OSP w Dąbrówce , 
Lelisie i w Łęgu Przedmiejskim, a także wybrał nowe, 
gminne władze Związku OSP i swoich delegatów na 
zjazd powiatowy. W zjeździe, który obradował w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy uczestniczyli jako goście 
m.in. Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, bryg. dr inż. 
Grzegorz Pragacz, zastępca Komendanta Miejskiego 
PSP,  Janusz Głowacki, prezes zarządu powiatowego 
ZOSP OSP. 

 Sprawozdanie za okres kadencji złożył dh Stefan 
Prusik, dotychczasowy prezes ZOSP RP, który na wstępie 
zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięci druhów 
strażaków, którzy zmarli w minionej kadencji. Byli to: 
Wiesław Parzych , Marek Gromek, Marcin Parzych - OSP 
Lelis, Wincenty Arciechowski, Andrzej Arciechowski, 
Mieczysław Kowalski, Antoni Kurpiewski – OSP Łęg 
Przedmiejski, Andrzej Chrostowski, Alojzy Laskowski, 
Edward Kisiel, Wiesław Krysiak, Stanisław Krysiak, Mie-
czysław Zyśk – OSP Dąbrówka. 

 Ze sprawozdania prezesa S. Prusika wynika, iż 
na terenie gminy Lelis w latach 2011-2015 działały 3 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej .Są to jednostki 
typu „S” , w tym jedna jednostka włączona jest do Kra-
jowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Nasze OSP 
zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym, a 
więc posiadają NIP, REGON oraz konta bankowe. Każda 
z tych jednostek posiada własny obiekt i dysponuje 
terenem z uregulowanym prawem własności.

  Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają obecnie 149 
członków czynnych, w tym: mężczyzn -115, kobiet – 34, 
wspierających – 3 i honorowych - 4. Liczba członków 
OSP wynosi razem – 153, w tym kobiet - 34. OSP Lelis 
zrzesza 66 członków czynnych, OSP Dąbrówka – 38 
członków czynnych i OSP Łęg Przedmiejski - 42 człon-
ków czynnych. Ponadto przy jednostkach działają 3 
Kobiece Drużyny Pożarnicze , które skupiają 34 człon-
kinie. Przy OSP w Lelisie działają też 2 Młodzieżowe 

Drużyny Pożarnicze, które zrzeszają 20 członków, w tym 
10 dziewcząt i 10 chłopców. 

 - W porównaniu do roku 2010 liczba członków OSP 
ogółem zwiększyła się o 15 członków, w tym zwiększyła 
się liczba kobiet o 19, zaś mężczyzn ubyło 4, co musi dać 
nam do myślenia, skoro każda organizacja społeczna w 
swoich działaniach powinna uwzględnić stały przyrost 
szeregów tak, aby weterani ruchu strażackiego mieli 
godnych następców do przekazania im pięknych 
tradycji, doświadczeń i zadań do realizacji, naszych hu-
manitarnych i szlachetnych celów. Dlatego naszą stałą , 
niezmienną troską powinno być dążenie do rozbudowy 
i poprawy jakości działania drużyn młodzieżowych. Z 
przykrości muszę stwierdzić, że tylko przy OSP w Lelisie 
działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, a pa-
miętajmy, ze werbunek młodych mężczyzn potrzebny 
jest do zachowania pełnego stanu sekcji bojowych 
naszych jednostek – stwierdził S. Prusik. 

 Lista osiągnięć i dokonań naszych druhów jest 
bardzo długa, podobnie jak lista zakupionego sprzętu 
i wyposażenia dla naszych straży, w tym także 3 nowo-
czesnych samochodów pożar-
niczych. Ogółem zakup sprzętu 
i wyposażenia mógł być realizo-
wany między innymi dzięki do-
tacjom w wysokości 433.994,-zł 
(czterokrotnie większym niż w 
poprzedniej kadencji) otrzyma-
nym od: Urzędu Wojewódzkie-
go, Starostwa Powiatowego, PZU 
i z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Jednak 
największe wsparcie finansowe 
nasze OSP uzyskały z budżetu 
gminy. W okresie 2011 – 2015 
wyniosło ono łącznie 2.480.589,73 zł, co oznacza wzrost 
w stosunku do poprzednich pięciu lat o 323,61proc.. 
Pozwoliło to naszym strażakom uczestniczyć na równi 

z profesjonalistami w 366 akcjach, a także wygrywać 
zawody sportowo-pożarnicze nie tylko w powiecie, 
ale także w województwie, co goście zjazdu bardzo 
wyraźnie zauważyli, składając druhom serdeczne 
podziękowania i gratulacje. 

 Po dokonaniu wyborów do nowego zarządu 
gminnego oraz do komisji rewizyjnej, wybrane gre-
mia udały się na pierwsze posiedzenia i okazało się, 
że w zarządzie gminnym doszło do istotnej zmiany. 
Nowym prezesem został wybrany Henryk Chorąży, 
dotychczasowy komendant gminny OSP, którego 
kadencja dobiegła końca wraz z przejściem na 
emeryturę. Tak więc w skład zarządu weszli: Henryk 
Chorąży, prezes, Jarosław Kwiatkowski, wiceprezes, 
Zbigniew Żelazny, wiceprezes, Mariusz Piotr Chorą-
ży, komendant gminny, Jacek Popławski, sekretarz, 
Marcin Nalewajk, skarbnik, Paweł Kamiński, ks., Janusz 
Marian Kotowski, Stefan Prusik, Wojciech Pyskło, 
Stanisław Subda, Bogusław Szymczyk, członkowie, 
a o ich wyborze zaświadczyła historyczna, wspólna 
fotografia. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

W 1937 roku ukazała się niewielka książecz-
ka poświęcona Dąbrówce autorstwa Adama 
Chętnika. Książeczka niewielka, a jakże cenna 
dla tej wioski i regionu, pokazuje bowiem ob-
raz ówczesnej wioski kurpiowskiej. Mijały lata, 
pamięć ludzka stała się coraz bardziej bogata 
w luki, wiele zanikło bezpowrotnie. Jednak w 
1997 roku powstał maszynopis pracy autor-
stwa nieżyjącego już Henryka Dąbrowskiego 
pt. Drogami Kurpiowszczyzny, t.1, Dąbrówka. 
To kolejny dokument, który ukazuje życie 
Dąbrówki z okresu tuż przed wojną i zaraz po 
niej. Zbiór wierszy „Jesienne olekanie” z 1997, 
tegoż samego autora, przynosi kolejne obrazy 
naszej wioski. Ksiądz Proboszcz parafii św. Anny 
w Dąbrówce, Stanisław Grosfeld, swą książką z 
2009 r. pt. Sanktuarium w Dąbrówce, dołożył 
do tego bogactwa kulturowego swoją część.

Do tych, jakże pięknych i cennych prac, 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BARĆ 
w Dąbrówce, pragnie dołożyć swoją skromną 
cegiełkę w postaci próby utrwalenia historii 
wioski. Służyć ma ku temu cykl artykułów przed-

stawiających różne dziedziny z tej miejscowości. 
Jak dotychczas na zakładce internetowej 

stowarzyszenia strony internetowej Urzędu 
Gminy www.ug.lelis.pl, ukazało się kilka skrom-
nych prac przybliżających obraz Dąbrówki. Ich 
lektura zapewne da czytelnikowi szersze spoj-
rzenie na ten skrawek naszej Ojczyzny. Ostatnia 
zamieszczona została pierwsza część pracy Od-
dani Dąbrówce – Ochotnicza Straż Pożarna. Za-
pewne niedoskonała, ale wypełniająca chociaż 
w części istniejącą lukę. Działania zmierzające 
do dalszego utrwalana historii Dąbrówki będą 
trwać systematycznie. Nieodzowna jest jednak 
wszelka pomoc ludzi dobrej woli, którzy mogą 
udzielić informacji, wypożyczyć zdjęcie itp. 
Utrwalmy naszą historię dla innych. Niech służy 
ku temu wspomniane prace, ale też, bo rodzi się 
kolejny pomysł, utworzenie dąbrowskiej izby 
pamięci. Uczyńmy to wszystko razem.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BARĆ 
w Dąbrówce

Przez teren gminy 5. i 18. czerwca przeszły silne 
wichury połączone z nawalnymi deszczami. Skutkiem 
były poprzewracane drzewa, zerwana sieć energetycz-
na i poniszczone dachy.5 czerwca wiar obalił wiekowy 
dąb przy kapliczce obok drogi w Kordowiźnie niedaleko 
Gleby. 18 czerwca usuwano skutki zerwania dachów 
w zabudowaniach dwóch gospodarstw w Szkwie, 
zaś tego samego dnia strażacy OSP Lelis pomagali 
mieszkańcom Szafarni, gdzie także zerwało dach w 
domu mieszkalnym. Znaczne straty w drzewostanie 
odnotowali leśnicy w chętnie odwiedzanym przez 
grzybiarzy lesie przy drodze pomiędzy m. Kurpiewskie 
i Szkwa. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Jubileuszowy ,,Kurpiowski Jantar’’

Mistrzostwa powiatu w ringo

Początek radosny, 
lecz finał żałosny

Magdalena Żebrowska 
w klubie 6 m.+

Adam znów z brązem

X jubileuszowy Ogólnopolski Turniej w Ringo 
„Kurpiowski Jantar” , który rozegrano 18 czerwca w 
Lelisie zebrał reprezentantów największych ośrodków 
gry w ringo, bowiem zawody zaliczane są do rankingu 
ogólnopolskiego ringowców i były ostatnim spraw-
dzianem formy przed zbliżającymi się Mistrzostwami 
Polski. Organizatorem był LUKS Nasiadki, którego 
wsparli Zespół Szkól w Lelisie, Szkoła Podstawowa w 
Nasiadkach, Kurpiowskie Towarzystwo Ringo ,,Jantar’’ 
oraz CK-BiS w Lelisie, a goście podkreślali doskonałą 
i sprawną organizację oraz życzyli Sylwii Smilgin – 
Kamińskiej, jako prowadzącej cały turniej i sędziemu 
głównemu, a także organizatorom z kolejnych, 
owocnych jubileuszy. 

 Po całodziennych zmaganiach miejsca na podium 
wywalczyli:

kategoria żaczka: 1. Anna Szporko, Olimpia Miłki, 
2. Zuzanna Sylwestrzak, Kurpiowskie Towarzystwo 
Ringo, LUKS Nasiadki, 3. Katarzyna Marczak, KTR 
Nasiadki; kategoria żak: Adrian Wojnar, MUKS Jedlicze 
Podkarpacie, 2. Paweł Szymczyk, LUKS ,,Tygrys’’ Łęg 
Starościński, 3. Mateusz Prusaczyk, KTR (Nasiadki); 

kategoria młodzicz-
ka: 1. Martyna Kot, 
UKS Goszczyn, 2. 
Amelia Gromek, 
KTR (Lelis), 3. Oliwia 
Orzechowska, ULKS 
,,Olcha’’ Olszewka; 
kategoria młodzik: 
1. Bartosz Stępień, 
UKS Goszczyn, 2. 
Michał Janocha, 
MUKS Jedlicze, 3. 
Przemysław Duszak, 
KTR( Nasiadki); ka-

tegoria kadetka: 1. Izabela Pędzich, KTR (Nasiadki), 2. 
Monika Wangryn, UKS Mogielnica, 3. Roksana Prusa-

czyk, KTR (Nasiadki); kategoria kadet: 1. Kacper Brze-
ski, KTR (Lelis), 2. Krzysztof Małek, UKS Goszczyn, 3. 
Adam Piątkowski, ULKS Obierwia; kategoria juniorka: 
1. Izabela Kowalczyk, KTR (Nasiadki), 2. Karina Kopeć, 
KTR (Nasiadki), 3. Melania Kamińska, KTR (Nasiadki); 
kategoria junior: 1. Konrad Surgiewicz, KTR (Nasiadki), 
2. Piotr Błach, UKS Mogielnica, 3. Patryk Brzeski, KTR 
(Nasiadki).

 Rozdano także nagrody indywidualne w turnieju 
towarzyszącym. W grach dzieci starszych 1 m. Patryk 
Kosek, KTR (Nasiadki), 2. Konrad Wołosz, ULKS Olszew-
ka, 3. Krzysztof Łępicki, LUS ,,Tygrys’’ Łęg Przedmiejski. 
W grach dla dzieci młodszych 1. Małgorzata Łępicka, 
LUKS ,,Tygrys’’, 2. Dominik Pędzich, KTR V(Nasiadki), 3. 
Marcin Kaczyński, KTR (Nasiadki). 

 Gry drużynowe: kategoria trójki mieszane do 10 
lat: 1 m. Wiktor Pawelczyk, Łukasz Kowalczyk, Zuzanna 
Sylwestrzak, KTR (Nasiadki), 2. Mateusz Prusaczyk, 
Katarzyna Marczak, Adrian Wojnar, Nasiadki/MUKS Je-
dlicze, 3. Emilia Pianka, Oskar Kobyliński, Filip Grzejka , 
ULKS Dąbrówka/ULKS Lelis/ULKS Olszewka; kategoria 
dwójki szkolne dziewcząt do lat 13: 1. Amelia Gromek, 
Kinga Pędzich, KTR (Nasiadki), 2. Marta Lejman, Marty-
na Rydzewska, Olimpia Miłki, 3. Dagmara Prusaczyk, 
Patrycja Pędzich, KTR (Nasiadki); kategoria dwójki 
szkolne chłopców do lat 13: 1. Przemysław Duszak, 
Sebastian Kamiński KTR (Nasiadki), 2. Michał Janocha, 
Karol Maciejowski, MUKS Jedlicze, 3. Jakub Wajda, 
Kamil Mróz, MUKS Jedlicze; kategoria dwójki szkol-
ne dziewcząt do lat 16: Roksana Prusaczyk, Izabela 
Pędzich, KTR, 2. Monika Wangryn, Martyna Kot, UKS 
Mogielnica, 3. Beata Chochlewicz, Oliwia Rzepka, UKS 
Goszczyn; kategoria dwójki szkolne chłopców do 
lat 16: Dawid Mrók, Krzysztof Małek, UKS Goszczyn, 
2. Konrad Komorowski, Bartosz Stępień, UKS Gosz-
czyn, 3. Kacper Brzeski, Piotr Pliszka, KTR; kategoria 
dwójki mieszane do lat 19: 1. Patryk Brzeski, Melania 
Kamińska, KTR, 2. Piotr Błach, Izabela Kowalczyk, UKS 
Mogielnica/ KTR Jantar, 3. Patryk Ziółkowski, Sandra 
Szymczyk, W-MTR Bartoszyce/ ULKS Lelis. 

 Nagrody dla najlepszych zawodników turnieju w 
postaci pięknych szklanych pucharów z wtopionymi 
bursztynami otrzymali: Izabela Pędzich, KTR oraz 
Bartosz Stępień, UKS Goszczyn.

 Turniej dofinansowali: samorząd województwa 
mazowieckiego, starostwo powiatowe w Ostrołęce 
oraz Wójt Gminy Lelis.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Przy słonecznej pogodzie, 19 czerwca na sta-
dionie ZS w Lelisie rozebrano mistrzostwa powiatu 
ostrołęckiego w ringo, do których zakwalifikowały 
się najlepsze drużyny z zawodów rejonowych. W ry-
walizacji drużyn ze szkól podstawowych 
zwyciężyli ringowcy z SP Nasiadki, który 
wygrali wszystkie mecze i pokonali SP 
Olszewkę, SP Wolkowe oraz SP Wykrot. 
W zawodach dla reprezentacji gimnazjów 
najlepszą ekipą, mimo trudności kadro-
wych, okazała się drużyna PG Lelis, która 
pokonała 3:2 Łęg Przedmiejski oraz po 
4:1 PG Wykrot i PG Chudek. Wręczenie 
nagród odbyło się w hali ZS, bowiem 

toczące się obok mecze piłkarskie LZS dostarczały 
dzieciom zbyt mocnego słownictwa, które nie nada-
wało się na tło dla uroczystej dekoracji medalami. (ak)

Kolejne dobre wieści nadchodzą ze startów 
w skoku w dal pochodzącej z naszej gminy 
zawodniczki KS Podlasie. 28 maja startując w 
Ekstraklasie LA na stadionie w Białej Podlaskiej 
ustanowiła swój rekord życiowy 6 m 22 cm, przy 
wietrze +1,6 m. W następnym starcie 4 czerwca 
w Akademickich Mistrzostwach Polski w Łodzi 
uplasowała się na IV miejscu z wynikiem 6.17. 
Z kolei 11 czerwca na otwartych Mistrzostwach 
Woj. Podlaskiego jun. i jun. mł. w Łomży uzy-
skała rezultat 6.15 cm, ale przy niesprzyjającym 
wietrze. Wynik 6.06 m. w konkursie Mistrzostw 
Polski Seniorów w Bydgoszczy (25.06) dał Mag-
dzie 7 m.. Gratulujemy i czekamy na więcej. (ak) 

 

 Adam Piątkowski, uczeń III kl. PG w Obierwi, 
nasz utalentowany i wszechstronny sportowiec, 
który dobrze gra w piłkę nożną, a także w ringo, 
22 maja na stadionie AZS AWF w Warszawie 
zdobył brązowy medal Otwartych Mistrzostw 
Mazowsza. W biegu na 1500 m uzyskał 4:14,59, 
co dało mu trzecie miejsce.

 - Przed metą miałem dość sił by ruszyć do 
finiszu, ale było już za późno. Myślałem o tym 
cały czas i postaram się więcej takiego błędu 
nie popełnić – nie krył rozczarowania młody 
biegacz. (ak)

 Piłkarze GLKS Lelis nie mogą obecnego 
sezony B-klasy zaliczyć do udanych. W drugim 
roku pracy trenera Jerzego Dawida i po rady-
kalnym odmłodzeniu kadry jesienne mecze 
zapowiadały co najmniej miejsce w czubie 
tabeli. Udało się zgromadzić solidną liczbę 
punktów, ale wiosną przyszło załamanie i tylko 
jedno zwycięstwo 2:1 z Orzem Goworowo. W 
pozostałych meczach same porażki, a o ich 
rozmiarach nawet nie warto wspominać. 

 - Trudno powiedzieć co się dzieje, chłopaki 
trenują bardzo ofiarnie, na boisku uzyskujemy 
przewagę, a jak przyjdzie co do czego, to w 
plecy i w plecy – stwierdza lakonicznie Dariusz 
Mróz, prezes gminnego LZS.

 Ogółem piłkarze GLKS zajęli 7. miejsce, 
wyprzedzając Orz Goworowo, FC 2-13 Różan i 
wycofany z rozgrywek KS Pniewo. Nasi piłkarze 
zdobyli łącznie 18 pkt., uzyskując 6 zwycięstw 
(w tym 3 u siebie) i 12 porażek(w tym 6 na 
swoim stadionie). Bilans bramkowy nie na 
plusie, bo 20-27, co także nie wystawia dobrego 
świadectwa. 

 Tak więc pora już teraz myśleć o następnym 
sezonie. Z ligi ubył odwieczny rywal Świt Ba-
ranowo, który awansował do A-klasy, a trener 
Jerzy Dawid już teraz zapowiedział, że od 4 
sierpnia, w czwartki o godz. 19.00 drużyna 
wznowi treningi.

Antoni Kustusz 
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14 sierpnia, godz. 11.00, stadion ZS w Lelisie - Turniej dożynkowy w piłce nożnej o puchar wójta 
gminy Lelis Stefana Prusika,
20 sierpnia, godz. 11.00, stadion wiejski w Długim Kącie - Turniej Piłki Siatkowej 
21 sierpnia, godz. 12.00, plac przy CK-BiS – Impreza Regionalna ,,Dożynki na Kurpiach’’. W pro-
gramie między innymi: korowód z wieńcami dożynkowymi oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec, 
widowisko dożynkowe i prezentacje artystyczne gmin kurpiowskich, koncert Orkiestry Kurpiowskiej, 
wspólna biesiada z Kawalcem, koncert zespołu „MIG”, zabawa taneczna, kiermasze
27 sierpnia, godz. 14.00, boisko wiejskie w Durlasach - Festyn Rodzinny połączony z rozgryw-
kami sportowymi.
Wakacje na wesoło, od 10 lipca - zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym - według osobnego 
harmonogramu zamieszczonego na stronie CK-BiS.

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
III rata do 15 września 2016 r.
IV rata do 15 listopada 2016 r.
W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu 
Gminy (Nr konta: 05892200090000061920000010)
Uwaga: 
Przypominamy, że płatności za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić: za maj 
i czerwiec do 10 lipca 2016 r.

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w 
okresie od 1 maja do 30 listopada 2016 r. 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), znajdujący się na 
terenie przy byłym składowisku odpadów 
w Gibałce, czynny będzie w następują-
cych dniach:
• lipiec - 7 (czwartek), 30 ( sobota)
• sierpień - 4 (czwartek), 27 ( sobota)
• wrzesień - 1 (czwartek), 24 (sobota)
• październik - 6 (czwartek), 29 (sobota)
• listopad - 3 (czwartek), 26 (sobota)
Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane 

będą:
• zużyte opony,
• meble, w tym również wersalki,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywar-
ki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, 
wentylatory elektryczne, odkurzacze, 
maszyny do szycia elektryczne, żelazka, 
młynki do kawy, wagi elektroniczne, 

noże elektryczne, i elektroniczne kal-
kulatory, telefony komórkowe, faksy, 
automatyczne sekretarki, radia, tele-
wizory, kamery wideo, magnetowidy, 
sprzęt hi-fi, elektroniczne instrumenty 
muzyczne), 

• niskoprężne lampy sodowe, liniowe lam-
py fluorescencyjne, wysokoprężne lam-
py wyładowcze, wiertarki, piły, spawarki, 
lutownice, kosiarki elektryczne, rozpy-
lacze elektryczne, zabawki elektryczne, 
gry elektroniczne, sprzęt sportowy elek-
troniczny, gry wideo, automaty do gry i 
inny sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Uwaga: sprzęt niekompletny nie będzie 
przyjmowany,

• odpady niebezpieczne ( opakowania po 
farbach i lakierach, świetlówki, zużyte 
baterie i akumulatory, lampy rtęciowe 
i rtęciowo -sodowe, termometry, opa-
kowania po środkach ochrony roślin, 
pojemniki po aerozolach).

 Jeszcze do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych 
gospodarstwach rolnych w całej Polsce trwa 
badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). 
Badanie rozpoczęło się 1 czerwca. 

 Celem badania jest pozyskanie danych na 
potrzeby analizy zmian w strukturze gospo-
darstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej 

charakterystyki. Wyniki badania służą również 
kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

 Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą 
przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub 
ankieterowi statystycznemu. Udział w badaniu 
wylosowanych gospodarstw rolnych jest obo-
wiązkowy. (ak) 

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie 
otrzymało z Instytutu Książki dofinansowanie 
unijne w kwocie 75 tys. zł. Cała ta kwota zosta-
nie przeznaczona na remont oraz wyposażenie 
bibliotek na terenie gminy Lelis, m.in. wyremon-
towane zostanie pomieszczenie biblioteczne, 
o które wzbogaciła się biblioteka główna. Sam 
remont będzie polegał na wyrównaniu ścian, 
wymianie parapetów, wymianie instalacji 
elektrycznej, wymianie oświetlenia. Duża część 
dotacji zostanie przeznaczona na wymianę 
starych regałów bibliotecznych w bibliotece 
głównej oraz filii w Łęgu Przedmiejskim, zakup 
stolików oraz wygodnych krzesełek. Biblioteki 
wzbogacą się również o zestawy komputerowe, 
projektory multimedialne, profesjonalne kurty-
ny, urządzenia wielofunkcyjne i cyfrowe aparaty 
fotograficzne.
 W chwili obecnej biblioteki z gminy Lelis plasują 
się na czołowym miejscu w całym powiecie 
Ostrołęckim. Osiągnięcia te, jak również pozy-
skiwanie środków zewnętrznych jest możliwe 
dzięki bardzo dobrej i wykwalifikowanej kadrze 
bibliotecznej oraz dobrej współpracy z Urzędem 
Gminy oraz Wójtem Stefanem Prusikiem. Mam 
nadzieję, że to dofinansowanie pozwoli nam 
na poszerzenie oferty bibliotecznej w naszej 
gminie, jak również poprawi komfort pracy i 
jakość wyposażenia bibliotek w naszym regionie 
- podkreśla Bartosz Podolak, dyrektor Centrum - 
Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.
 Biblioteki nabiorą również nieco innego wymia-
ru ponieważ w bibliotece w Łęgu Przedmiejskim 
planowane jest otwarcie pierwszego tereno-
wego punktu Gminnego Centrum Informacji. 
W tym celu do placówki zostanie zakupiony 
nowy zestaw komputerowy oraz odpowiednie 
wyposażenie. Planując to zadanie zamierzamy 
nawiązać bliską współpracę z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Ostrołęce oraz Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Ostrołęce. Chcę aby CK-BiS 
odpowiadał na zapotrzebowanie społeczeństwa. 
Naszą główną rolą jest krzewienie kultury i trady-
cji kurpiowskiej, jednak chcemy także wychodzić 
poza te ramy i realizować bardziej ambitne za-
dania, które będą służyły mieszkańcom gminy 
– twierdzi Bartosz Podolak, dyrektor placówki. 
A trzeba dodać, że na zakończenie projektu 
unijnego nasze biblioteki będą spełniały wymogi 
prestiżowego certyfikatu Biblioteka + nad czym 
obecnie pracuje cały zespół CK-BiS.

Jolanta Grzywińska

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Urząd Gminy w Lelisie informuje

Badanie struktury gospodarstw rolnych 

Unijne pieniądze dla 
kultury
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