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Dożynki na Kurpiach
Czas radości po zbiórce plonów

Z życia samorządu s. 2; Inwestycje gminne w I półroczu s. 3; Rodzinne kolarstwo to jest TO s. 4; Światowe Dni Młodzieży w Lelisie s. 6-7; 
Wakacje w CK-BiS s. 8; Złote dziesiątki gminy Lelis s. 9; Upalne pożegnanie lata w Durlasach s. 10; Mamy mistrzów Polski s. 11; Informacje, 
przypomnienia s. 12.

Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 5 (68) wrzesień 2016 r. nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60

W numerze:

– Po trudnych, mokrych żniwach, nadszedł 
czas zasłużonej radości, w której ani deszcz, 
ani upał nam nie przeszkodzi – stwierdził wójt 
Stefan Prusik na powitanie licznie przybyłych 
21 sierpnia do Lelisa gości Regionalnych Doży-
nek na Kurpiach. Powitanie przed dożynkową 
sceną pod lasem poprzedziła okolicznościowa  
Msza św. w kościele parafialnym, w trakcie 
której poświęcono 14 okazałych wieńców 
dożynkowych przygotowanych przez spo-
łeczności gmin Kadzidło. Łyse oraz sołectwa 
gminy Lelis. Po radosnym korowodzie wieńce 
trafiły na wystawę przed sceną, a widzowie 
mogli rozpocząć świętowanie energicznie 
zachęcani do wspólnej zabawy przez świetnie 
prowadzącą Agnieszkę Kornagę-Bałdygę. No i 
działo się, oj działo.

Bogatą ofertę punktów handlowych i gastro-
nomicznych, urozmaiciły stoiska  kurpiowskich 
artystów ludowych, a pod obszerne parasole 
czy to w słońcu, czy w deszczu zapraszał 

cd. str. 5

gościnnie włodarz perlistego napoju spod 
znaku króla puszczy. Wielkie zainteresowa-
nie wzbudzili przy swoim stoisku leśnicy, 
objaśniając zebranych tajniki udanego grzy-
bobrania, a stacjonujące obok stoiska MODR 
z wystawą plonów i wydawnictw, WODR ze 
swoim konkursem wiedzy o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym otaczał gęsty wianuszek 
zainteresowanych. 

Wójt po powitaniu gości, a wśród nich 
Elżbiety Lanc, członka zarządu województwa 
mazowieckiego, której towarzyszyli radni 
wojewódzcy Mirosław Augustyniak i Marian 
Krupiński oraz Wandy Bielskiej ze starostwa 
w Butrymańcach na Litwie, która na dożynki 
przyjechała wraz z siedmioma uczestnikami 
niedawnych Światowych Dni Młodzieży gosz-
czących w Lelisie, przyjął dożynkowy bochen 
chleba, wręczony uroczyście przez starostów 
dożynek Bogumiłę Majewską-Modrak, pre-
zeskę koła KGW w Łęgu Przedmiejskim oraz 

Eugeniusza Bieńkowskiego, sołtysa w Łęgu. 
Oczywiście dożynkowy wieniec został ,,obtań-
czony’’  przez wójta i gości z sąsiednich gmin, 
a bochen chleba rozkrojony i rozczęstowany 
wśród widzów. Smakował wszystkim i oby tak 
było przez cały rok. 

Uroczyste pieśni dożynkowe we wspól-
nym chórze wykonały zespoły artystyczne 
działające przy CK-BiS oraz przybyłe z gmin 
Łyse i Kadzidło (Czarnia Brzozowa, Golanka).   
Towarzyszyły im kapele ludowe, którymi dy-
rygował i zarządzał Jan Kania. Piękne to było 
widowisko, urozmaicone przez wędrującego 
wśród widzów barwnego szczudlarza, a także 
fantastycznie zabawiającego widownię Jacka 
Kawalca, który znalazł wśród widzów liczne 
rzesze fanek.

Komisja oceniająca tegoroczne wieńce do-
żynkowe, która pracowała w składzie: Renata 
Budniak, Jolanta Grzywińska i Jan Kania, miała 
ogromnie trudne zadanie, bowiem w tym roku 
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Wykonanie budżetu gminy Lelis za I półrocze 
2016 r.

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 
30.06.2016 r. przedstawiał się następująco:

 po stronie dochodów – 36 127 198,02 zł
 po stronie wydatków –  39 822 246,02 zł
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 695 

048,00 zł zaplanowano pokryć przychodami z 
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody budżetu w wy-
sokości 3 735 048,00 zł z tytułu nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości 40 
000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

DOCHODY:

Dochody za I półrocze 2016 r. wykonano ogó-
łem w wysokości 18 090 563,83 zł, tj. 50,07% 
planu, w tym: 

 dochody bieżące w 51,27 % planu, 
 dochody majątkowe w 31,14 % planu, 
 dochody na zadania zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej w 43,53 % planu, 

 dochody z tytułu dotacji i środków na finan-
sowanie wydatków na realizację zadań finan-
sowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 100,00 %. 

WYDATKI:

Wydatki na dzień 30.06.2016 r. wykonano 
ogółem w kwocie 15 430 137,60 zł, tj. 38,75% 
planu w tym:  

 wydatki bieżące w 46,64 %, 
 wydatki majątkowe w 10,69 %, 
 wydatki na zadania zlecone w 42,31 % .

Oprac.: Bogusława Parzych
skarbnik Gminy Lelis

W sobotni wieczór 6 sierpnia w Aleksan-
drowie odbyło się spotkanie integracyjne 
mieszkańców nowego sołectwa połączone z 
seansem kina plenerowego. Impreza rozpo-
częła się od rozpalenia ogniska w specjalnie 
na ten cel wybudowanym palenisku, a o 21:00 
rozpoczęto wyświetlanie filmów.

Jako pierwszy został odtworzony film ani-
mowany dla dzieci pt. ,,Zwierzogród’’, a następ-
nie komedia ,,W nowym zwierciadle: Wakacje’’, 
zaś na zakończenie dla tych najwytrwalszych, 
no i odważnych, horror ,,Obecność’’.

W trakcie integracyjnego spotkania można 
było skosztować pieczonych wędlin z ogniska, 
a była smakowita kiełbaska, kaszanka, kiszka  
ziemniaczana, zjeść kugla oraz różnego rodza-
ju ciast. Popić to wszystko można było wybor-
nym piwem kozicowym. Wszystkie produkty 

przygotowali i przynieśli sami mieszkańcy.
– Spotkanie odbyło się na świeżo powstałym 

placu wiejskim, który został przygotowany na  
potrzeby imprezy przez naszą społeczność. 
Również wszystkie powstałe budowle, jak 
wiata, wychodek, palenisko, ekran do wyświe-
tlania filmów zostały również wykonane  z ma-
teriałów, jakie dostarczyli mieszkańcy – stwier-
dził Kamil Stepnowski, sołtys Aleksandrowa

Na spotkanie, mimo późnej pory,  dotarł 
także wójt Stefan Prusik, który podziwiał 
dokonania miejscowych budowniczych oraz 
chwalił smakowite, miejscowe produkty. W 
ogóle impreza odbyła się w bardzo miłej at-
mosferze i bez wątpienia na tej jednej się nie 
skończy. (ak) 

Fot. Joanna Gawłowska

Z życia samorządu 

Aleksandrowo się integruje

Barć przeciwko 
wykluczeniu

Wakacyjne ognisko 

Wspomaganie rozwoju i integracji wspól-
not oraz społeczności lokalnych, to jeden 
ze statutowych celów Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „BARĆ” w Dąbrówce. 
Stąd też, w ostatnim okresie czasu nasze 
stowarzyszenie wystosowało dwa monity do 
urzędów odpowiedzialnych za rozwój spo-
łeczny i integrację społeczeństwa, w tym i za 
naszą lokalną wspólnotę. Adresatami zapytań 
byli: Urząd Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie w zakresie uruchomienie sieci 
światłowodowej /internet/ położonej dwa 
lata temu na terenie naszej gminy oraz Urząd 
Komunikacji Elektronicznej w Warszawie od-
nośnie poprawy zasięgu sieci komórkowej. 
Dostęp do tych dwóch  dóbr cywilizacyjnych 
od długiego już czasu jest bolączką mieszkań-
ców Dąbrówki. Nasze zagrożenie wykluczenia 
cyfrowego, społecznego, informacyjnego, a 
także edukacyjnego daje się odczuć coraz 
bardziej.

Jak nas poinformowała Agencja Rozwoju 
Mazowsza S.A. pismem z dnia 08.08.2016 r.   
”…budowa sieci światłowodowej w ramach 
projektu „Internet Dla Mazowsza” została 
zakończona. Sieć została przekazana operato-
rowi hurtowemu KBTO, który świadczy usługi 
dla operatorów lokalnych”.

Krzysztof Bulak

   Biblioteka filii CK-BiS w Łęgu Przed-
miejskim 20 lipca zorganizowała dla dzieci 
„Wakacyjne ognisko”.  Spotkanie rozpoczęło 
się od zbiórki przed budynkiem szkoły w 
Łęgu Przedmiejskim, skąd wspólnie z dzieć-
mi wszyscy wyruszyli do wyznaczonego i 
uzgodnionego ze strażakami miejsca. Na 
uczestników czekało  wiele atrakcji, zabaw 
i konkursów, między innymi: zagadki baj-
kowe, kalambury, zabawy z piłką, bieg z 
przeszkodami czy rzut do celu. Dodatkową 
atrakcją był plac zabaw oraz trampolina.

   Kończąc wspólną zabawę wszyscy ura-
dowani, choć nieco zmęczeni zasiedli do 
ogniska by każdy mógł upiec kiełbaskę. Tak 
pokrzepione  dzieci otrzymały na pamiątkę 
miłych chwil drobne upominki i słodki po-
częstunek. 

Natalia Staśkiewicz i Kinga Murach
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Tegoroczny, jubileuszowy 50. Ogólnopol-
ski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w 
Kazimierzu nad Wisłą jak co roku przyciągnął  
prawdziwe tłumy gości z całego kraju. Najważ-
niejsze jednak, że nie stracił swego charakteru, 
bowiem głównym celem tej renomowanej 
imprezy jest popularyzacja, ochrona i do-
kumentacja autentycznego muzykowania i 
śpiewu ludowego. W konkursie uczestniczyły 

więc  kapele ludowe, których skład i repertuar 
był zgodny z tradycjami reprezentowanego 
regionu. Podczas przeglądu można było 
wysłuchać i podziwiać instrumentalistów 
grających na tradycyjnych instrumentach ta-
kich,  jak skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, 
gajdy, piszczałki, bazuna, dudy, fujarki i wiele, 
wiele innych oraz tradycyjnych ludowych 
śpiewaków zarówno występujących solo, jak 
i w składzie zespołów śpiewaczych.

W tym prestiżowym przeglądzie brała udział 
kapela Jana Kani, na co dzień instruktora ds. 
folkloru CK-BiS, która zdobyła I nagrodę w 
kategorii kapel ludowych. Naszemu znanemu 
w całym regionie artyście ludowemu i instruk-
torowi licznych zespołów dziecięcych oraz 
dorosłych serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Bartosz Podolak
Fot. Antoni Kustusz

Po okresie planowania i uruchomieniu 
procedury przetargowej inwestycyjne dzia-
łania Gminy ruszyły pełną parą. Prace trwają 
na wielu frontach, tak by zdążyć nie tylko 
w zakładanych terminach, ale także by 
odpowiedzieć na oczekiwania środowisk, 
które zgłaszały o potrzebie podjęcia tych 
inwestycji. Aktualny stan realizacji inwestycji 
przyjętych do wykonania w bieżącym roku 
przedstawia się następująco: 

1. Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiew-
skie – ogłoszono przetarg, wyłoniono wyko-
nawcę i obecnie trwają  prace wykończeniowe  
na boisku; 

2. Remont  remizy OSP w Dąbrówce – zlecono 
wykonanie inwentaryzacji oraz projektu tech-
nicznego. Uzgodniono koncepcję remontu; 

3. Zakończono prace remontowe w świetlicy 
wiejskiej w Płoszycach. 

4. Rozpoczęto inwestycję pn. Budowa budyn-
ku Urzędu Gminy w Lelisie – w wyniku kon-
kursu wyłoniono wykonawcę na opracowanie 
dokumentacji;

5. Przebudowa drogi gminnej pomiędzy dro-
gami powiatowymi Ostrołęka – Obierwia a 
Ostrołęka – Dylewo przez msc. Aleksandrowo 
– ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę. 
Obecnie trwają prace budowlane.

6. Przebudowa drogi powiatowej Golanka 
– Grale – Nasiadki. Gmina uczestniczy w 
opracowaniu projektu  technicznego. Obecnie 
trwa procedura wyłonienia wykonawcy.  

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i 
budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
w obrębie miejscowości Lelis i Durlasy oraz 
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w 
obrębie ewidencyjnym: Durlasy – złożono 
wniosek o dofinansowanie do NFOŚ i GW w 
ramach POIŚ. 

8. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdziel-
czej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  
z przyłączami w obrębie ewidencyjnym: 
Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, 
Lelis, Durlasy, Dąbrówka. Ogłoszono prze-
targ, wyłoniono wykonawcę na realizację i 
rozpoczęły się prace związane z układaniem 
kanalizacji;

9. Budowa hali magazynowej w Lelisie – ogło-
szono przetarg, wyłoniono wykonawcę, który 
przystąpił do realizacji zadania; 

10. Remont dachu na budynku SP w Łęgu Sta-
rościńskim – ogłoszono przetarg, wyłoniono 
wykonawcę,

11. Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi 
– ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę, 
trwa budowa, która rozpoczęła się zaraz po 
zakończeniu roku szkolnego; 

12. Budowa sali gimnastycznej w Białobieli – 
rozpoczęto prace budowlane; 

13. Rozbudowa wraz z przebudową SP w Leli-
sie na Gminne Przedszkole Samorządowe 
– rozpoczęto prace, które zakończą się na 
otwarcie roku szkolnego; 

14. Świetlica wiejska w Durlasach – opracowa-
no inwentaryzację oraz projekt termomoder-
nizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego;

15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w Łodziskach – pozyskano grunt, wykonano 
częściowe zagospodarowanie placu, ustawio-
no scenę;

16. Teren rekreacyjny w Łęgu Starościńskim 
Walerach – pozyskano grunt; 

Kapela Jana Kani laureatem Kazimierza nad Wisłą

Inwestycje gminne w I półroczu 2016 r.

Strażacka rywalizacja 
na neutralnym gruncie

W Łączkach gm. Łyse 26 czerwca odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, których 
organizatorem zawodów była Komenda Miejska  
PSP w Ostrołęce oraz Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Łysych. W zawodach uczestniczyło w 
10 drużyn męskich OSP z gmin Łyse, Kadzidło, 
Lelis oraz 3 drużyny żeńskie z gminy Lelis. Zawo-
dy zostały rozegrane w dwóch konkurencjach, 
czyli w sztafecie pożarniczej i biegu bojowym 
tzw. ,,bojówce’’.   

Rywalizacja przeprowadzona została na bo-
isku gospodarstwa agroturystycznego „Sosenka” 
w Łączkach, prowadzonego przez Sławomira 
Małża. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwała komisja sędziowska powołana przez 
Komendanta Miejskiego PSP.

Ostateczna klasyfikacja zawodów:
 Gmina Kadzidło: OSP Kadzidło, OSP Dylewo, 
OSP Gleba, OSP Wach.

 Gmina Łyse: OSP Lipniki, OSP Łyse, OSP Łączki.
 Gmina Lelis drużyny męskie: OSP Lelis, OSP Łęg 
Przedmiejski, OSP Dąbrówka.

 Gmina Lelis drużyny żeńskie: OSP Lelis, OSP Łęg 
Przedmiejski, OSP Dąbrówka.
Nagrody w postaci dyplomów za udział w 

zawodach oraz statuetki wręczono wszystkim 
druhnom i druhom. Na zakończenie zawodów za-
serwowano grochówkę oraz karkówkę i kiełbaski 
z grilla, uzyskane dzięki  sponsorom, właścicielowi 
ZPM JBB Józefowi Bałdydze oraz właścicielowi 
Piekarni Łyse, Jarosławowi Zakrzewskiemu. 

(ak)

17. Remont CK–BiS – wykonano remont po-
mieszczeń sanitarnych i socjalnych; 

18. Budowa PSZOK w Gibałce – opracowano 
projekt, złożono wniosek o dofinansowanie;

19. Przebudowa drogi  powiatowej w Obierwi  
kol. Małachowo – udział Gminy w opracowa-
niu dokumentacji technicznej;

20. Zakup gruntu pod boisko w Olszewce – 
pozyskano grunt; 

21. Przebudowa drogi powiatowej w Łęgu 
Przedmiejskim – udział w kosztach doku-
mentacji technicznej, obecnie trwają prace 
budowlane. 

22. Wodociąg w Siemnosze – opracowano pro-
jekt techniczny. 

Opracował: Stefan Prusik, 
Wójt Gminy Lelis
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Pies towarzyszy człowiekowi od zarania dzie-

jów. Broni nas, strzeże dobytku, kocha właściciela 
miłością bezinteresowną – jest wiernym przyjacie-
lem na dobre i złe. To, jak taktujemy psy świadczy 
więc o naszym człowieczeństwie i kulturze. Jakże 
często można jednak zobaczyć chudego Burka 
przyczepionego krótkim łańcuchem do rozwala-
jącej się budy czy dziury w ścianie stodoły. Całość 
obrazu dopełnia przewrócona miska, puste wia-
dro, błoto i psie odchody…

 Przez ostatnie lata trochę się zmieniło na lepsze, bo 
nasze państwo widząc taką potrzebę, wprowadziło w 
roku 2012 poprawki do Ustawy o Ochronie Zwierząt. 
Teraz, oprócz zwykłego, ludzkiego podejścia do 
zwierząt, obowiązuje nas jeszcze prawo. Bo przecież 
tak niewiele wysiłku wymaga utwardzenie „psiego 
obejścia”, ustawienie budy na cegłach czy starej palecie, 
uszczelnienie jej dachu, pokrycie go papą i zatkanie 
dziur tak, by wiatr po niej nie hulał. 

Przed zimą konieczne jest wymoszczenie budy 
słomą i uzupełnianie jej co jakiś czas, gdy się uleży. 
Słoma to najlepszy izolator i zagrzebany w niej pies 
przetrzyma największe mrozy. Oczywiście trzeba 
zwrócić uwagę na dobre odżywianie – zadbany i 
odkarmiony pies nie ucierpi w czasie zimy. Te z krótką 
sierścią powinny móc się schować w czasie silnych 
mrozów w cieplejsze miejsce, np. do obory, piwnicy 
domu, ogrzewanego garażu. 

Latem trzeba zapewnić psu ochronę przed słońcem. 
Serce boli, jak widzi się psa uwiązanego po słonecznej 
stronie budynku, a jedynym cieniem jest dziurawa 
budka. Przestawmy więc tę budę pod drzewo, za-
słońmy parawanem z desek, przedłużmy łańcuch 
tak, by pies mógł się schować przed słońcem. Zawsze 
musi być przy niej miska pełna świeżej wody i karma, 
podawana dwa razy dziennie. Teraz, gdy mamy w 
sklepie gotowe produkty w różnej cenie, nie powinno 
to stanowić problemu.

Prawo wymaga, by łańcuch nie był krótszy niż 3 
metry, a psa należy spuszczać z uwięzi co najmniej 
na pół doby. Lepszym wyjściem jest obszerny kojec, z 
którego może on obserwować wejście do domu i alar-
mować w razie wizyty nieproszonych gości. Tak więc 
jeśli masz psa, musisz o niego dbać, to twój obowiązek.

Sami tworzymy zagrożenie 
Dużym problem są wałęsające się psy. W większości 

nie są to bezpańskie zwierzęta, bo mają właścicieli, ale 
są puszczane samopas przez niefrasobliwych gospo-
darzy. Pies tkwiący przez cały dzień na łańcuchu, bez 
budy i miski z wodą, jest nocą wypuszczany po to  „by 
się wyżywił”. Jeśli spotka się ich kilka, stworzą sforę, 

która rządząc się odwiecznym instynktem stanowi 
zagrożenie nie tylko dla innych zwierząt, ale i dla ludzi, 
zwłaszcza dzieci. Takie psy zagryzają w lesie sarny, 
zające, wchodzą na podwórka, zabijają drób i króliki. 
Potrafią też rzucić się na człowieka, więc od czasu do 
czasy słyszy się o przypadkach śmiertelnych.

Gospodarz nie może trzymać psa na uwięzi przez 
cały czas (mówi o tym ustawa), ale nie może też 
pozwolić, by zwierzę wyszło poza teren gospodar-
stwa. Przytoczmy jej przepisy:
3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich 

kontroli i bez oznakowania umożliwiającego iden-
tyfikację właściciela lub opiekuna.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu 
prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w spo-
sób uniemożliwiający psu wyjście.

Co z bezdomnymi psami?
Czasem do wałęsających się psów dołączy pies 

porzucony, bezpański. Jeśli jesteśmy świadkami 
porzucenia zwierzęcia, wywiezienia go do lasu czy 
wyrzucenia z samochodu, zgłośmy ten fakt policji. 
Jest to bowiem  łamanie Ustawy o Ochronie Zwierząt, 
artykułu, który mówi: Znęcanie się nad zwierzętami, to 
m.in. 11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa 
lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod 
której opieką zwierzę pozostaje.

Bezdomny, porzucony pies staje się własno-
ścią gminy. I właśnie do gminy, straży miejskiej, 
burmistrza powinniśmy zgłosić bezdomne zwierzę. 
Według ustawy Gmina musi je odłowić i przekazać 
do schroniska. Zapewnienie należytej opieki bez-
domnym zwierzętom nie powinno wynikać tylko z 
dobrej woli lub wrażliwości urzędnika, ale jest to jego 
obowiązek i może być kontrolowany społecznie. 

Często jednak przeciętny obywatel, do którego 
przybłąkało się bezdomne zwierzę, sam nie bardzo 
wie, co z tym fantem zrobić, nie zna przepisów 
i czuje się bezradny. Znowelizowana Ustawa o 
Ochronie Zwierząt nakłada na gminy obowiązek 
zajęcia się bezdomnymi zwierzętami i wyposaża 
je w instrumenty pozwalające zapobiegać temu 
zjawisku na ich terenie. Do końca marca każdego 
roku Rada Gminy podejmuje uchwałę o zwalczaniu 
bezdomności zwierząt. Musi zostać w niej podana 
nazwa schroniska, z którym dana gmina podpisuje 
umowę, adres gabinetu weterynaryjnego, który 
udzieli pomocy rannemu psu i co ważne – roczną 
kwotę, którą się na ten cel przeznacza. (Od red.: w 
dminie Lelis podstawą jest program przeciwdzia-
łania bezdomności psów a ubiegłoroczne koszty 
sięgają ok. 100 tys. zł. 

Bądźmy rozsądni 
Ustawa, ale głównie zdrowy rozsadek, zabrania 

bezsensownego rozmnażania psów. Po co dopuszczać 
do tego, by suka szczeniła się dwa razy w roku, a potem 
topić szczenięta lub szukać na nie chętnych i wciskać 
byle komu, a w ostateczności wyrzucać je do lasu, na 
szosę czy do rowu? Nowelizacja ustawy zakazuje 
sprzedaży szczeniąt, oprócz tych zarejestrowanych 
w hodowlach, pod groźbą kary. Karze podlega także 
nabywca szczeniaka kupionego na targu czy na 
giełdzie. Co więc powinniśmy robić nie chcąc dopuścić 
do powiększania i tak ogromnej ilość psów w Polsce? 

Przede wszystkim zdecydować się na sterylizację. 
Sukę można poddać operacji chirurgicznej, po której 
nie będzie już rodzić, nie będzie też miała cieczki. 
Skończą się „psie wesela” na wiejskich drogach, kiedy 
stado agresywnych psów sieje panikę w we wsi sta-
nowiąc realne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. 
Wiele gmin w corocznej uchwale zabezpiecza pienią-
dze na,  jeśli nie całkowicie darmowe sterylizacje suk, 
to chociaż refundowanie ich w połowie, zawłaszcza 
tych bezdomnych, szczeniących się w lesie, w sto-
dole, na polu. Bo lepiej i taniej jest wydać pieniądze 
na zabieg, niż potem umieszczać w schronisku kilka 
bezdomnych psów. Suczki po sterylizacji chętniej 
znajdują nowych właścicieli, którzy nie muszą już 
martwić się o niechciany przychówek. Podobnie 
jest, jeśli zdecydujemy się wykastrować psa. Pies po 
zabiegu nie będzie uciekał, szwendał się za sukami 
czy sam po lesie, lepiej też przypilnuje podwórka – 
to same korzyści. Wprawdzie często radni nie widzą 
takiej konieczności, lecz lobby mieszkańców może 
przekonać ich do rzetelnej realizacji ustawy i podjęcia 
mądrej, zgodnej z prawem, uchwały. 

***
Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej wraż-

liwe na los zwierząt towarzyszących – psów i kotów. 
Zgłaszajmy więc na Policję i do organizacji działających 
na ich rzecz przypadki zanęcania się nad zwierzęciem, 
okrutnego traktowania, porzucenia. Reagujmy na 
krzywdę naszych mniejszych braci, bądźmy „głosem 
tych, którzy głosu nie mają”. Kierujmy się sercem i 
prawem, które przecież obowiązuje w każdej gminie. 
Zawsze przy tym trzeba pamiętać, że bezdomne psy, 
wałęsające się watahy czy szczenięta urodzone w leśnej 
norze, to zawsze wina człowieka, który bezmyślnie do-
prowadził do nadmiernego zwiększenia psiej populacji.

Małgorzata Bielawska
MODR Oddział Ostrołęka

Przedruk artykułu z czasopisma
„Wieś mazowiecka” Nr 2(187) luty 2016 r.

Rodzinne kolarstwo to jest TO

Pies na wsi – humanitarne i prawne aspekty

I Drużynowy Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizo-
wany 2 lipca  przez Radę Gminną LZS stał się niezwykłą 
okazją do poznania uroków krajobrazowych naszej 
gminy, a poza tym pozwolił docenić walory pond 50 
km ścieżek pieszo-rowerowych wytyczonych przy 
drogach powiatowych na terenie naszej gminy.

– To właśnie pragnę podkreślić, że dzięki tym dodat-
kowym pasom ruchu zarówno piesi, jak i rowerzyści 

czują się u nas zdecydowanie bezpieczniejsi – stwier-
dził wójt Stefan Prusik, w trakcie podsumowania 
wyników rajdu na boisku LZS w Szafarczyskach.

W pierwszych kolarskich zmaganiach uczestniczyło 
6 rodzinnych drużyn, które jechały po drogach i duk-
tach gminy, wyznaczonych na mapie zgodnie ze szla-
kiem, który obejmował 4 punkty kontrolne znajdujące 
się w obejściach sołtysów w Łodziskach, Długim Kącie, 
Dąbrówce i Szafarczyskach.  

– Ze względu na upalną pogodę zrezygnowali-
śmy z punktu kontrolnego w Płoszycach, choć był 
przygotowany, za co wszystkim sołtysom, którzy się 
zaangażowali,  serdecznie dziękuję, ale i tak kolarze 
bez względu na wiek mieli do pokonania prawie 
30 km. Nie obyło się bez przygód, awarii sprzętu 
i pobłądzeń na trasie, ale ostatecznie wszyscy cali 
i zdrowi dotarli na metę. Mam więc nadzieję, że 
w kolejnych latach znajdziemy więcej amatorów 

rodzinnego kolarstwa – informował Dariusz Mróz, 
organizator i główny sędzia rajdu. 

Zwyciężyła kolarska drużyna ,,Pyski’’ z Łodzisk, która 
startowała w składzie: Marlena Kulas, Ewelina Kulas i 
Maciej Dubicki. Drugie na metę dojechał team ,,Złote 
szprychy’’ z Białobieli, jadący w składzie: Daria Parzy-
chowska, Ewa Parzychowska i Paweł Parzychowski. 
Trzecie miejsce zajęła ekipa ,,Sami swoi’’ Nasiadki: Maria 
i Wiktor  Kaczyńscy. Kolejne miejsca zajęli: ,,Mroziaki Na-
siadczaki’’ (Jakub Mróz, Bartosz Mróz, Piotr Kamiński), 
,,Dziewczyny’’ (Edyta Pyskło, Zofia Pyskło, Dominika 
Zawrotna), ,,Zakręcone koła’’ Lelis (Katarzyna Staniek, 
Małgorzata Zawrotna, Karolina Pyskło).

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i puchary, a także cenne nagrody rzeczowe. 
Zaś po kolarskim wysiłku, spotkali się przy wspólnym 
ognisku z pieczoną kiełbaską i innymi smakołykami. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Spotkania wiejskiej społeczności na boisku 
w Długim Kącie, które Rada Gminna oraz miej-
scowy LZS, a także sołtys Monika Krystian or-
ganizują przy okazji sportowych zmagań stają 
się już dobrą tradycją. W sobotę 20 sierpnia 
na boisku do siatkówki odbył się tam otwarty 
Turniej LZS Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar 

Wójta Gminy, a po jego zakończeniu i wręcze-
niu pucharów i nagród ufundowanych przez 
wójta Stefana Prusika, mieszkańcy spotkali się 
przy wspólnym stole  po ciężkim dniu pracy 
poświęconym na zbiórkę siana z pobliskich 
łąk nad Rozogą.

W sportowych zmaganiach zmierzyły się 
4 drużyny w mieszanym składzie i w różnych 
,,kategoriach’’; wiekowych. Walczono o każdy 
punkt bardzo ambitnie, a większość meczów 
rozstrzygała się w trzecim secie. Ostatecznie 
zwyciężyli najbardziej sprawni ,,Młode Gołę-
bie Cała Gmina’’, którzy pokonali wszystkich 
przeciwników po 2:0, ale drugie miejsce 
zajęły dziewczyny z zespołu ,,Lady’s’’ Lelis, a 
trzecie ,,Orły’’ Durlasy’’ i czwarte – ,,Sokoły’’ 
Łęg Przedmiejski. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Konrad Surgiewicz z Nasiadek, 

a najlepszą zawodniczką wybrano Magdale-
nę Żebrowską z Lelisa, choć na wyróżnienie 
zasługiwały wszystkie panie, zmagające się 
na równi z panami. 

Wójt gratulował wszystkim tego, że im się 
chce poświęcić czas na sportowe zmagania i 
podkreślił, że takie imprezy najlepiej dowo-
dzą potrzeby inwestowania w takie obiekty, 
jak boisko w Długim Kącie. Dodał także, iż 
rozważy wspólnie z sołectwem wniosek o za-
daszenie na wypadek opadów nad placykiem 
przy budynku stadionowym. Trzeba także 
dodać, że przygotowane nad ogniskowym 
paleniskiem kiełbaski i karkówka, a także inne 
wyroby miejscowych gospodyń smakowały 
wyśmienicie.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Dożynki na Kurpiach – czas radości po zbiórce plonów  (cd. ze str. 1)

Przy siatkówce wieś się bawi

większość wieńców wyróżniała się bardzo 
wysokim poziomem wykonania i niezwykłym 
artyzmem. 

– Jeśli chodzi o wieńce z gminy Lelis, to 
osobiście wraz z wójtem Stefanem Prusikiem, 
śledziliśmy proces ich powstawania i dlatego 
doceniamy trud, który został włożony w 
powstanie tych prawdziwych dzieł sztuki – 
stwierdził Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS.

W kategorii na wieniec powiatu ostro-
łęckiego zwyciężył niezwykły i precyzyjny 
zbożowy wizerunek monstrancji wykonany 
w sołectwie Aleksandrowo pod kierunkiem 
sołtysa Kamila Stepnowskiego i Grażyny La-
ski. Wieniec ten będzie reprezentować nasz 
powiat na dożynkach wojewódzkich.  Drugą 
nagrodę przyznano wieńcowi z Łysych, a trze-
cią wieńcom z gm. Kadzidło. W konkurencji  
gminy Lelis dożynkowych wieńców i koszy 
dożynkowych, zgłosiło się aż 11 sołectw, zaś 
pierwszą nagrodę przyznano sołectwom 
Łodziska i Siemnocha a pozostali otrzymali 
równorzędne nagrody.

Komisja bardzo wysoko oceniła poziom 
tegorocznych wieńców i koszy dożynkowych. 
Swoją formą i materiałami, z jakich zostały 
wykonane, nawiązują do kurpiowskich tra-
dycji, a ponadto wyróżniają się ciekawymi 
kompozycjami i atrybutami religijnymi oraz 
patriotycznymi – zapisano w protokole po 
przeglądzie, w którym fundatorami nagród 
były Starostwo Powiatowe oraz Gmina Lelis. 

Kiedy późnym popołudniem znad Ostrołęki 
nadciągnęły ciężkie deszczowe chmury to  
zabawa rozkręcona przez Jacka Kawalca i ze-
spół ,,MIG’’ trwała w najlepsze. Przybyło tylko 
parasoli. Nawet wesołe miasteczko tętniło 
śmiechem, a szczególnie ekstremalna karuzela 
dla osób o mocnych nerwach ani na chwilę 
nie przerywała naboru nowych chętnych. 
Plac przed sceną był wypełniony do ostat-
niego miejsca, a zespół Cover Party co chwilę 
serwował przyjmowane gorącymi oklaskami 
utwory znanych i lubianych artystów.  

Jednym słowem wszyscy bawili się dosko-
nale, a szczególnie radośnie będzie wspo-
minała tegoroczne dożynki Halina Parzych, 
które wylosowała rower w konkursie WODR. 
Do tego wzbudzający prawdziwy entuzjazm 
występ trzech śpiewających bohaterów; 
wójta Stefana Prusika, wicestarosty Krzysztofa 
Parzychowskiego i dyr. CK-BiS  Bartosza Podo-
laka, którzy odważnie i brawurowo wykonali 
na scenie w towarzystwie Elżbiety  Kaszni, 
solistki towarzyszącej im Orkiestry Kurpiow-
skiej, znaną pieśń kurpiowską ,,Jekem jechał  
ja przez zieś’’. Czegoż więcej trzeba by dobrze 
wspominać dożynki w Lelisie?

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz, Tomasz Szczubełek
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Światowe Dni Młodzieży w Lelisie

Pokazaliśmy jak wygląda kurpiowska gościnność

Udział naszej gminy w programie Światowych 
Dni Młodzieży stanowił oczywiste potwierdzenie 
partnerskiego porozumienia, jakie od lat utrzy-
mujemy ze  starostwem Butrymańce na Litwie. 

Wielokrotnie gościliśmy u nas tamtejszych 
strażaków, pracowników starostwa, nauczycieli 
i uczniów. My także jeździliśmy do nich w gości, 
więc jak teraz tamtejsze środowisko polonijne 
wyraziło chęć udziału w pielgrzymce na Świa-
towe Dni Młodzieży, to zrobiliśmy wszystko 
co jest możliwe w ramach przepisów i naszych 
możliwości finansowych, by pomóc w spełnieniu 
ich marzeń. Zaangażowali się radni, pracownicy 
Urzędu Gminy, pracownicy CK-BiS, strażacy z 
naszych OSP, nauczyciele, działacze LZS. Na 
odzew ks. proboszcza oraz gminy odpowiedzieli 
mieszkańcy Lelisa i okolicznych wsi.  Pokazaliśmy 
jak wygląda kurpiowska gościnność.  Wszystkim 
tym, którzy uznali, że pomoc Polakom mieszka-
jącym na Litwie, młodym pielgrzymom, stanowi 

ich osobisty udział w Światowych Dniach Mło-
dzieży, że warto odpowiedzieć tej fantastycznej 
młodzieży na ich prośbę o pomoc, bardzo 
serdecznie dziękuję.

Szczególnie dziękuję radnym, z których wielu, 
podobnie jak ja, wsparło tę akcję finansowo, 
dziękuję strażakom, którzy przygotowali i za-
bezpieczyli ognisko na zapleczu leliskiej remizy, 
dziękuję dyrektorowi Bartoszowi Podolakowi 
oraz pracownikom CK-BiS za ich wielogodzinną 
pracę i wielkie serce dla naszych gości, za godne 
zaprezentowanie bogactwa kurpiowskiej kultury 
oraz zwykłą, osobistą serdeczność we wszystkim 
kontaktach.  Gościnność bez serdeczności i serca 
nie daje radości ani gospodarzom, ani gościom.

Tuż po przyjeździe polonijna młodzież spotkała się z ks. Januszem Kotowskim oraz wójtem gminy 
Stefanem Prusikiem w kościele parafialnym. Pomimo zmęczenia podróżą humory dopisywały.

Przed wieczornym spotkaniem integracyjnym przy remizie OSP w Lelisie starościna Wanda Bielska 
oraz duchowy opiekun młodzieży ks. Szymonem Wikło z parafii w Butrymańcach przywdziali 
okolicznościowe koszulki. Prawda, że twarzowe?

Wójt Stefan Prusik z darem dla gminy, który 
wręczyli mu w imieniu gości Wanda Bielska i 
ks. Szymon Wikło.

Wójt Stefan Prusik
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Takie spotkania budują naszą żarliwość i ofiarność

To były piękne i niezwykle żarliwe dni 
wspólnej modlitwy, spotkań i świadectw wia-
ry, poznawania uroków Diecezji Łomżyńskiej 
a na niej Kurpiowszczyzny jako pierwszego 
diecezjalnego etapu ŚDM w Polsce. Do-
świadczenia  bogactwa gościnności naszych 
parafian i władz naszej gminy. 

Dlatego pragnę z wielką wdzięcznością 
podziękować za wielkie i serdeczne zaangażo-
wanie w organizację pobytu Polonii z Wileńsz-
czyzny w naszej parafii.

Panu wójtowi Stefanowi Prusikowi i  pra-
cownikom Urzędu Gminy oraz Radzie Gminy. 
Sponsorom tego wielkiego przedsięwzięcia, 
którymi byli: Stefan Prusik,  Wójt Gminy Lelis, 
Nadleśnictwo Ostrołęka na ręce nadleśniczego 
Zdzisława Gadomskiego, Anna Dąbkowska, 
radna Gminy Lelis z trzema anonimowymi 
sponsorami, Heronima i Jan Kotowscy, para-
fianie parafii pw. MBNP w Lelisie, Diecezjalne 
Centrum ŚDM Diecezji Łomżyńskiej, panu 
Bartoszowi Podolakowi, dyr. CK-BiS wraz z pra-
cownikami, pani Urszuli Laska, dyr. ZS w Lelisie 
wraz z pracownikami szkoły, panu Henrykowi 
Chorążemu, prezesowi gminnemu ZOSP RP i 
wszystkim druhom OSP w Lelisie, Dąbrówce i 
w Łęgu Przedmiejskim za zabezpieczenie oraz 
pomoc w organizacji powitalnego ogniska.

Szczególnie serdecznie chcę podziękować 
12. rodzinom z miejscowości  Lelis, Durlasy i 
Łodziska, którzy otworzyli drzwi swoich domów 
i przyjęli na nocleg naszych gości, pozostawiając 
w ich pamięci wspomnienie niezwyklej gościn-
ności, osobistej przyjaźni i otwartości.  

Dziękuję Janinie Rogalskiej z CK-BiS oraz 
Maciejowi Brzeskiemu, prezesowi Parafialnego 
Klubu Sportowego i Jerzemu Dawidowi z LZS 
za organizacje zajęć sportowych. 

Jestem bardzo wdzięczny Stowarzyszeniom 
Strzelców Kurpiowskich i GRH XVI Okręgu NZW 
Mazowsze Orzeł-Tarcza oraz ich gościom; preze-
sowi Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział 
Ostrołęka kpt. Franciszkowi Chrostowskiemu i 

wiceprezesowi mjr Antoniemu Zienkiewiczowi 
za nakreślenie młodzieży historii naszych ziem 
i lekcję patriotyzmu.  

Dziękuję panu Janowi Kani za pomoc w or-
ganizacji i poprowadzeniu zajęć kulturalnych 
oraz zespołom ,,Nowe Latko”, ,,Kurpie Zielone” 
z Łysych, Orkiestrze Kurpiowskiej, zespołowi 
,,Łęgowiacy”.  Myślę, że nie tylko ja, ale także 
wszyscy uczestnicy spotkania kultur obu 
naszych regionów, miło wspominają występ 
Martyny Wolanowskiej, absolwentki Studium 
Wokalnego w Białymstoku z jej koncertem 
piosenki aktorskiej z przesłaniem o Nadziei. 

Dziękuję artystce ludowej Wiesławie Chabe-
rek za wykonanie wycinanki kurpiowskiej dla 
gości jako pamiątki pobytu wśród nas. 

Dziękuję państwu Teresie i Marianowi Niedź-
wieckim, wszystkim paniom, które upiekły 
pyszne ciasta na wspólne spotkania. 

Wyrazy wdzięczności za wsparcie w tej po-
słudze kieruję ku duchownym: ks. dziekanowi 
kan. Ryszardowi Kłosińskiemu z Kadzidła, ks. 
koordynatorowi Markowi Ulatowskiemu, ks. 
kan. Witoldowi Brulińskiemu, siostrze Bożenie 
Gałązce ze Zgromadzenia Sióstr Służek oraz pani 
katechetce Danucie Aptacy, panom kościelne-
mu i organiście. 

Najserdeczniejsze słowa podziękowania 
kieruję ku wolontariuszom, których osobista 
postawa i zaangażowanie wiary sprawiło, że 
roczne przygotowania sprawiły płynny, sprawny 
i bezproblemowy przebieg pobytu w Lelisie 
ich rówieśników z Polonii z Wileńszczyzny. 
Wolontariat stanowili: Natalia Parzych, Mateusz 
Mrozek, Mateusz Żebrowski, Bartosz Parzych, 
Ewa Duszak, Paulina Bakuła, Joanna Prot, Ju-
styna Kisiel, Marcin Krupa, Dominik Nalewajk i 
Monika Kowalska.

Dziękuję pani Marii Samsel, dyr. Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz pracow-
nikom MKK za umożliwienie zwiedzenia wystaw 
oraz niezwykle interesującą prezentację naszej 
regionalnej historii.

Dziękuję wszystkim służbom i firmom które 
nas wspomagały: Policji, Sanepidowi, firmom 
przewozowym z Polski i Litwy.

Niezwykle dla mnie ważnym oraz niezbęd-
nym przy tej okazji jest skierowanie słów 
podziękowania w stronę Starostów i pracowni-
ków starostw oraz radnych starostw z regionu 
solecznickiego: Butrymańce, Podborze i Biała 
Waka. Szczególnie słowa podziękowania kie-
ruję ku pani starościnie Wandzie Bielskiej z 
Butrymańc za koordynowanie, troskę i szczere 
zaangażowanie, jak też duchownym z tego re-
jonu na czele z ks. Szymonem Wikło z parafii w 
Butrymańcach,  który towarzyszył jako duchowy 
przewodnik młodzieży w drodze do Krakowa. 
Podziękowanie pani katechetce Danucie z Białej 
Waki za pomoc organizacyjną.

Pragnę także z całego serca podziękować 
wszystkim uczestnikom oraz wolontariuszom 
naszej grupy polonijnej z Litwy za ich zaan-
gażowanie i ogromny entuzjazm. Jeszcze raz 
wszystkim – ,,Bóg zapłać”.

A teraz tylko radość, bo młodość ma swoje 
prawa, a w dobrym i gościnnym towarzystwie, 
tak jak w Lelisie wszyscy czuli się doskonale.

Polonez z figurami szybko połączył we wspól-
nym tańcu członków zespołów folklorystycz-
nych oraz wolontariuszy i naszych gości.

Jan Kania, ks. Janusz Kotowski, dyrektor Bartosz 
Podolak  oraz wójt Stefan Prusik drugiego dnia 
pobytu powitali naszych gości przed CK-BiS, by 
zachęcić do poznania uroków folkloru kurpiow-
skiego oraz wspólnej zabawy. Problemów z po-
rozumieniem nie było, bo goście dobrze mówili 
językiem swoich przodków i rodziców, a wspólny 
taniec korowodu poloneza połączył wszystkich. 
Ks. proboszcz poprosił by wolontariusze przynie-
śli z plebanii fisharmonię, a wśród gości znaleźli 
się znawcy tego instrumentu, bowiem,  jak opo-
wiedzieli,  często służą do Mszy św., występują 
w chórze, a także ukończyli szkoły muzyczne.

Jakże przyjemnie po całym dniu podróży odpo-
cząć w gronie polskich przyjaciół przy ognisku 
z pieczonymi kiełbaskami, ale pod czujnym 
okiem dbających o bezpieczeństwo strażaków 
z OSP w Lelisie, Łęgu Przedmiejskim i Dąbrówce.

Ks. proboszcz Janusz Marian Kotowski
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Zabawa i folklor kluczem udanych wakacji

MatemASY z szóstej klasy
Znawca historii 

oręża polskiego 

Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu po raz 
kolejny pokazało, że potrafi przyciągać nie tylko 
dorosłych, ale również dzieci. Podczas tegorocz-
nych wakacji do Centrum przychodziły praw-
dziwe tłumy maluchów. A oferta przygotowana 
przez leliską instytucję kultury była wyjątkowo 
bogata i przewidywała połączenie zabawy z 
tradycjami ludowymi i literaturą. 

W Zespole Szkół w Obierwi  9 czerwca odbyła się 
XI edycja Gminnego Konkursu Matematycznego 
,,MatemASY z szóstej klasy’’.  Do konkursu przystą-
piło 18. uczniów z 6. szkół naszej gminy – po  trzech 
z każdej szkoły, Startowały: Obierwia, Olszewka, 
Białobiel, Nasiadki, Łęg Starościński i Lelis.

Uczniowie mieli do rozwiązania 15 zadań o 
podwyższonym stopniu trudności za  maksymal-
ną  liczbę 44 punktów.
Wyniki indywidualne:

 I miejsce /30 pkt/ – Piotr Lenkiewicz (S.P. 
Białobiel)

 II miejsce /29 pkt/ – Dominik Wołosz (S.P. 
Olszewka)

 III miejsce /25,5 pkt/ – Jakub Kurgan (S.P. 
Nasiadki)

  wyróżnienie /24 pkt/ – Oliwia Orzechowska 
(S.P. Olszewka)

 wyróżnienie /23 pkt/ – Jakub Sakowski (Z.S. Lelis)
 wyróżnienie /23 pkt/ – Gabriela Dymerska (S.P. 
Białobiel)

Wyniki zbiorowe:
 I miejsce – Szkoła Podstawowa w Olszewce,
 I miejsce – Szkoła Podstawowa w Białobieli,
 III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 
oraz Zespół Szkół w Lelisie.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkur-

sie otrzymali dyplomy, a najlepsi wartościowe 
nagrody rzeczowe, które ufundował wójt Gminy 
Lelis Stefan Prusik, a wręczyli: Andrzej Przeradzki 
– dyrektor ZASiP w Lelisie oraz Wanda Pieńkosz - 
dyrektor Zespołu Szkół w Obierwi.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestni-
kom i życzymy dalszych sukcesów.

D. Godzina 
Fot. archiwum

W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 23 
maja odbyło się uroczyste zakończenie wojewódz-
kiego etapu XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego im. Marka Gajewskiego ,,Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od 
Obertyna do Wiednia’’.

W uroczystości uczestniczyli: Dorota Skrzypek 
– Mazowiecki Kurator Oświaty, Jarosław Zaroń 
– dyrektor MSCDN oraz płk dr Henryk Latkowski 
– zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. 
Oprawę artystyczną zapewnił Chór z gimnazjum 
nr 2 w Warszawie. 

Kacper Szymański – uczeń kl. VI Szkoły Podstawo-
wej im. Świętego Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim 
znalazł się w gronie finalistów i laureatów, których 
wyłoniła komisja konkursowa etapu wojewódzkiego.

Z rąk Kurator Oświaty Kacper otrzymał dyplom 
finalisty, zaświadczenie finalisty z MKO oraz nagrodę 
książkową. Mamy nadzieję, że wiedza i zdobyte do-
świadczenie  zaprocentują w przyszłości. Gratuluje-
my Kacprowi, jego rodzicom i nauczycielowi historii.

Tekst i fot. Maciej Brzeski

Początek wakacji dzieci zaczęły od pogada-
nek oraz zajęć dotyczących zdrowego stylu 
życia oraz bezpieczeństwa. Bardzo dużym za-
interesowaniem cieszył się konkurs pod nazwą 
„Mam Talent”, w którym dzieci prezentowały 
różnorodne  umiejętności swoim rówieśnikom. 
Zabawy nie było końca także podczas wyko-
nywania ozdób i biżuterii z makaronu. Dzieci 

z dużym wdziękiem prezentowały zrobione 
przez siebie prawdziwe cacka. Podobnie było 
podczas zajęć ze zdobienia paznokci i pielę-
gnacji dłoni. 

Podczas wakacyjnych zajęć CK-BiS już tra-
dycyjnie starało się przemycić dzieciom jak 
największą dawkę wiedzy o gminie i Kurpiowsz-
czyźnie. Pod koniec lipca grupa dzieci wybrała 
się na pieszą wędrówkę po okolicy, podczas 
której można było poznać zabytki znajdujące 
się w okolicach Lelisa oraz ich historię. W sierp-
niu nie zabrakło zajęć, podczas których dzieci 
mogły zapoznać się z tradycjami i obrzędami 
związanymi z zakończeniem żniw oraz na-
uczyć się pieśni dożynkowych. Już tradycyjnie 
wspólnie pletliśmy też wieniec dożynkowy, 
który można było podziwiać podczas dożynek 
regionalnych. 

– Rolą CK-BiS jest łączenie nowoczesnych 
trendów w upowszechnianiu kultury z tradycją 
i folklorem. Staramy się więc w taki sposób 
dobierać repertuar naszych zajęć, by był on 
atrakcyjny dla dzieci, edukował i kształtował 
postawy. Tegoroczne wakacje były wspaniałą 
okazją by te założenia wypełnić konkretami 
– podkreśla dyrektor CK-BiS Bartosz Podolak.

Tekst i fot.: 
Tomasz Szczubełek
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Szkoła Podstawowa w Białobieli
1. Eliza Pietruczuk, kl. V
2. Julita Pietruczuk, kl. V
3. Gabriela Dymerska, kl. VI
4. Daria Parzychowska, kl. II
5. Weronika Marias, kl. IV
6. Weronika Przybyła, kl. IV
7. Maria Budniak, kl. IV
8. Julita Trzaska, kl. V
9. Patrycja Tercjak, kl. V
10.  Maja Korzeniecka kl. VI

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 
1. Iga Śnietka, kl. V
2. Maciej Krupka, kl. V
3. Julia Szymczyk, kl. III
4. Piotr Duszak, kl. III
5. Patrycja Prusaczyk, kl. VI
6. Malwina Szymczyk, kl. VI
7. Klaudia Brzóska, kl. VI
8. Gabriela Mieczkowska, kl. V
9. Zuzanna Bałdyga, kl. II
10.  Wiktor Potkaj, kl. I

Szkoła Podstawowa w Lelisie 
1. Kamila Orzechowska , kl. V
2. Katarzyna Orzechowska, kl.  IV
3. Patrycja Czeropska, kl.  V
4. Wiktoria Chaberek, kl.  IV
5. Julia Krystian , kl. VI
6. Aleksandra Nalewajk , kl. VI
7. Mateusz Olkowski,  kl. IV
8. Anna Koziatek, kl. VI
9. Ewa Kaliszewska, kl. V
10.  Alicja Kacprzak. kl. IV

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 
1. Zuzanna Kowalska, kl. V
2. Filip Pędzich,  kl. IV
3. Magda Kowalska, kl. VI
4. Patrycja Kurpiewska , kl. IV
5. Damian Skórzewski, kl. VI
6. Aleksy Czeleń, kl. V
7. Viktoria Bardyszewska, kl. VI

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek

Wójt Gminy
Stefan Prusik

Rok szkolny 2015/2016 przyniósł uczniom na-
szych szkół wiele cennych dokonań i zebranych 
doświadczeń. Wobec zapowiadanej kolejnej 
reformy systemu szkolnego mogą one stano-
wić dobrą bazę do dalszego rozwoju w nauce 
i działalności społecznej. Również  szkolne spo-
łeczności naszej Gminy  odnotowały liczne suk-
cesy i dokonania. Były one  zarówno rezultatem 
wspólnej, szkolnej pracy, jak też wynikiem pracy 
indywidualnej, osiągniętym w wyniku własnych 
starań, często kosztem wielu wyrzeczeń i dużego 

wysiłku. Coraz częściej te osiągnięcia osobiste na-
zywamy kompetencjami, bowiem stanowią one 
swoistą inwestycję w przyszłe możliwości zawo-
dowej kariery, dają osobiste umiejętności, które 
zaowocują na studiach czy w pracy naukowej. 
Dlatego uczniów, którzy znaleźli się w Złotych 
Dziesiątkach Gminy Lelis traktujemy jako dobrze 
zapowiadających się obywateli, naukowców, 
budowniczych, sportowców. Ich udział w tym 
rankingu traktujemy jako potwierdzenie dobrze 
wykonanej całorocznej pracy, jako uznanie dla 

uzyskanych wyników zarówno w nauce, jak i w 
zdobytych kompetencjach dzięki działalności 
w samorządzie szkolnym, w trakcie sportowych 
zmagań, w konkursach i olimpiadach przed-
miotowych. Wszystkim, którzy znaleźli się w 
tegorocznej edycji Złotych Dziesiątek, a także 
ich nauczycielom,  serdecznie gratulujemy i 
życzymy wymiernych sukcesów w kolejnym 
roku szkolnej pracy. Na jej rezultaty czekają nie 
tylko Wasi rodzice, ale także czeka cała nasza 
gminna wspólnota.

Złote dziesiątki Gminy Lelis

8. Wiktoria Berkowska, kl. IV
9. Diana Duszak, kl. VI
10.  Marta Prajs, kl. IV

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w 
Łęgu Starościńskim
1. Aleksandra Nalewajk,  kl. V
2. Wiktoria Kubeł, kl. VI
3. Kacper Szymański, kl. VI
4. Mateusz Kubeł, kl. VI
5. Maja Staśkiewicz, kl. IV
6. Kinga Puławska, kl. V
7. Piotr Łępicki, kl. V
8. Jan Łępicki ,kl. IV
9. Amelia Kawałek, kl. IV
10.  Karolina Kurpiewska. kl. VI

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach
1. Przemysław Duszak, kl. VI
2. Jakub Kurgan, kl. VI 
3. Dagmara Prusaczyk, kl. VI
4. Kacper Rydel, kl. II 
5. Amelia Lenda, kl. III
6. Julia Laskowska, kl. II
7. Wiktor Pawelczyk, kl. III
8. Marlena Piersa, kl. V
9. Patrycja Pędzich, kl. VI 
10.  Dominika Pędzich, kl. VI

 Szkoła Podstawowa w Obierwi
1. Zuzanna Szczepanek , kl. IV
2. Aleksandra Maja Dębek , kl. IV
3. Małgorzata Sęk, kl. IV
4. Emilia   Bakuła, kl. VI
5. Wiktoria Wiśniewska, kl. VI
6. Małgorzata Kozłowska , kl. V
7. Bartosz  Kowalczyk, kl. IV
8. Jakub    Duszak , kl. IV
9. Igor Gorząch, kl. IV
10.  Maciej  Sęk,  kl. VI

Szkoła Podstawowa w Olszewce 
1. Julia Bałon, kl. VI
2. Oskar Niedźwiedzki, kl. VI

3. Oliwia Orzechowska, kl. VI
4. Maria Duszak, kl. IV
5. Julia Dolata, kl. IV
6. Maciej Ciuchta, kl. IV
7. Fabian Pawłowski, kl. IV
8. Dominik Wołosz, kl. VI
9. Natalia Wołosz, kl. IV
10.  Julita Pierzchała, kl. IV 

Publiczne Gimnazjum w Lelisie 
1. Ewelina Kaliszewska, kl.  III b 
2. Adrian Traczewski,  kl.  III b 
3. Daniel Kaliszewski, kl.  II b 
4. Aleksandra Wieremiejczyk,  kl.  III b 
5. Mateusz Puławski, kl.  III a 
6. Katarzyna Mąka, kl.  II a 
7. Emilia Grzyb,  kl.  III b 
8. Julia Pulwin,  kl.  I a 
9. Natalia Wiska, kl.  I a 
10.  Karolina Nalewajk,  kl.  III a

Publiczne Gimnazjum w Obierwi 
1. Michał   Niedźwiecki, kl. II 
2. Wiktoria Waszkiewicz, kl. II
3. Radosław Iwanowicz, kl. III
4. Paulina Szymczyk, kl. I
5. Karol Mróz, kl. II
6. Mariusz Lenkiewicz, kl. III
7. Natalia   Brzozowska, kl. III
8. Wiktoria Kowalczyk, kl. II
9. Martyna Madrak, kl. I
10.  Nina Śledzik, kl. I

Publiczne Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim 
1. Kinga Zadroga,  kl. I a 
2. Magdalena Kruczyk, kl. III a
3. Eliza Łępicka, kl. II a 
4. Maja Dąbrowska, kl. III b
5. Jakub Laskowski, kl. III b
6. Natalia Kochanek, kl. I a
7. Edyta Kwiatkowska , kl. I b
8. Oliwia Kruczyk, kl. II a
9. Kamila Duszak, kl. II a
10. Zuzanna Łępicka, kl. II a
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Upalne pożegnanie lata

Rowerami przez Kurpie

Piłkarski turniej 
dożynkowy

Upał był niesamowity. Może dlatego festynowe 
spotkanie w sobotę 27 sierpnia na boisku przy 
świetlicy wiejskiej w Durlasach długo nabierało 
tempa, ale jak już weszło na obroty, to nikt nie mógł 
narzekać na  brak emocji. Najpierw dzieci wystar-
towały w różnych konkursach, które przygotowały 
dla nich panie z bibliotek CK-BiS. Nagrody wręczyli 
przybyli na ,,Pożegnanie lata’’ wójt Stefan Prusik oraz 
radni wojewódzcy Mirosław Augustyniak i Marian 
Krupiński, no i organizator i dobry duch wspólnej 
zabawy Stanisław Szczepanek. Nagród i prezentów 
nikomu nie zabrakło, a ile było radości. 

Na boiskach rozpoczęły się mecze piłki nożnej 
Żonaci kontra Kawalerowie, oraz piłki siatkowej 
w turnieju mężczyzn ,,Chrabąszcze’’, Mężatek 
,,Gwiazdki’’ oraz Panien ,,Biedroneczek’’. Osta-
tecznie zwyciężyli Żonaci 7:2, odbierając puchar 
Wójta Gminy Lelis, a w turnieju piłki siatkowej 
górą były ,,Gwiazdeczki’’, które małymi punktami 
pokonały ,,Chrabąszcze’’, a trzecie miejsce zajęły 
,,Biedroneczki. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
została Andrzej Parzych, a pucharek dla najlepszej 
zawodniczki odebrała Sandra Szymczyk. 

Ogromne emocje wzbudziła parzychowa wojna, 
bowiem w Turnieju Rodzin wystąpiły trzy rodzinne 
reprezentacje, a wszyscy to Parzychowie. Rywali-
zowano w konkursie wiedzy muzyczno-kinowej, 
skrobano ziemniaki, wbijano gwoździe, tańczono 
na skakance i w parach, a wszystko na punkty. Po 
podliczeniu wyników zwyciężyli państwo Grzegorz, 
Renata Parzychowie z synem Maksem. Na drugim 
miejscu uplasowali się Janusz, Bogusława  Parzycho-
wie z synem Jakubem, a trzecie miejsce zajęli Tomasz, 
Anna Parzychowie z synkiem Mikołajem. Cenne na-
grody rzeczowe wręczyli odważnym rodzinom wójt 
Stefan Prusik i radny powiatowy Stanisław Subda. 

Tuż po zakończeniu rodzinnego turnieju wójt 
oraz Mirosław Augustyniak dokonali losowania 
nagród w konkursie WORD nt.  bezpieczeństwa dro-
gowego. Jak się okazało rower wygrała mieszkanka 
Durlas Anna Domurad, co wzbudziło entuzjazm 
całej społeczności. Do tego wylosowano fajne na-
grody z odblaskami dla pozostałych uczestników, 
więc radość była podwójna. 

Na leśnych trasach wokół Dąbrówki, wytyczonych 
po duktach leśnych Nadleśnictwa Ostrołęka, Leśnic-
twa Dąbrówka przez Pawła Niedbałę, miejscowego 
miłośnika kolarstwa 28 sierpnia zmierzyli się najlepsi 
specjaliści od jazdy po wertepach z wielu ośrodków 
w Polsce. Kolarze z Białobieli, Dąbrówki,  Lelisa, 
Łodzisk  i Olszewki godnie reprezentowali naszą 

gminę i Kurpiowszczyznę. Rywalizowano na trzech 
dystansach: mini – 8 km, midi – 19 km oraz maxi – 36 
km, w różnych kategoriach wiekowych, a na starcie 
wyścigów Kurpie MTB stanęło ponad 100 kolarzy. 
Do tego odbył się wyścig dla maluchów ,,O złoty 
dzwonek’’ przygotowany przez Edytę Graczyk, który 
wygrała Marcelina Wołosz przed Mają Kaczmarczyk. 
Całość niezwykle dynamicznie prowadziła Agnieszka 
Kornaga – Bałdyga, która przyznała, że jak słyszy 
szum opon to dostaje dreszczy. 

Nagrody wręczyli wójt Stefan Prusik i dyrektor CK-BiS 
Bartosz Podolak wraz z organizatorem całego przed-
sięwzięcia Markiem Karczewskim, prezesem ostrołęc-
kiego Klubu Kolarskiego  24h. W gronie nagrodzonych 
piękne statuetki ufundowane przez wójta otrzymali 
najszybsi kolarze z gminy Lelis (zob. fot.). Wszystkim 
kolarzom, choć straszył ich możliwością spotkania 
dzików, to jak najlepiej życzył prezes Marek Karczew-
ski, twierdząc, ze na trasie jest fajnie, dlatego życzę 
wszystkim połamania kół i do spotkania na mecie i 
oby tak za rok (wyniki na: www. kk24h.pl).

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Do późnej nocy trwały rozgrywki piłkarskiego 
turnieju dożynkowego LZS o Puchar Wójt Gminy i 
Przewodniczącego Rady Gminy, który odbył się 14 
sierpnia na stadionie Zespołu Szkól w Lelisie. Zgłosiło 
się 7 drużyn, które podzielono na dwie grupy. Bramki 
sypały się, jak z rogu obfitości, a najwyższy wynik uzy-
skał Łęg Przedmiejski, który pokonał Szafarnię 12:1.  
W półfinale GLKS Lelis po remisie 2:2 z LZS Nasiadki, 
wygrał po rzutach karnych 3:2, a Łęg pokonał LZS 
Olszewka 2:1. W meczu o III m. LZS Nasiadki uległ 4:3 
Olszewce, a w meczu finałowym Łęg rozgromił GLKS 
8:0. Ostateczna tabela ukształtowała się następująco: 
1. Łęg Przedmiejski, 2. GLKS Lelis, 3. LZS Olszewka, 4. 
LZS Nasiadki, 5. LZS Obierwia, 6. LZS Długi Kąt, 7. LZS 
Szafarnia. Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza 
Mrozka ,,Bobera’’ z GLKS, a najlepszym bramkarzem 
został Witold Kwiatkowski, LZS Łęg Przedmiejski. 
Wręczenie pucharów i nagród odbędzie się w trakcie 
Święta Pieczonego Ziemniaka, które zaplanowano na 
18 września  na boisku LZS  w Szafarczyskach.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

W tym właśnie radosnym klimacie wystąpiły 
panie z KGW w Łęgu Przedmiejskim przypomina-
jąc lubiane piosenki, a także zaśpiewał solo pieśń 
kurpiowską Henryk Kulesza z Lelisa. Do tego grała 
składana orkiestra ludowa, więc i tańce, i śpiewy, a 
wszystko w dymie ogniska z ziemniakami, z grillem, 
na którym piekły się kiełbaski oraz ziemniaczane 
kiszki, przy suto zastawionym stole z rejbakiem, 
piwem kozicowym,  kiszonymi ogórkami i smalcem, 
o które postarały się miejscowe gospodynie. 

Wszystkim dziękował wójt S. Prusik, podkreślając 
tę zdolność durlaskiej społeczności do mobilizacji, 

do wspólnej radości i wspólnej pracy i zapowiada-
jąc, iż dla takiej właśnie wspólnoty wiejskiej warto 
inwestować w remont świetlicy, a czeka ją ocieple-
nie budynku oraz wymiana dachu. Również Bartosz 
Podolak, dyrektor CK-BiS podziękował na uznanie 
dla wysiłku całej ekipy pracowników i zapowiedział 
częstsze odwiedziny w Durlasach.

Już o zmroku rozpoczęła się dyskotekowa zabawa 
z DJ Jakubem Mrozem z Nasiadek, a w tańcu nikt 
nie żałował lata, bo zostało pożegnane jak należy.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Magda w blasku złota

Mamy mistrzów Polski w ringo

B-klasa w nowym 
rozdaniu

Letnie granie LZS

Magdalena Żebrowska, mieszkanka naszej 
gminy, wychowanka Ostrołęckiego Klubu Lek-
kiej Atletyki, obecnie zawodniczka KS Podlasie 
Białystok, studiująca tam na Akademii Me-
dycznej, zdobyła wynikiem 6,17 m złoty medal 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w skoku w 
dal. W trakcie konkursu, który odbył się 30 lipca 
w Jeleniej Górze, M. Żebrowska wykonała aż trzy 
skoki na odległość ponad 6 m, skacząc 6.09 m, 
6,17 m oraz 6,15 m.

– W ostatniej próbie, w której uzyskałam 6.15 
m musiałam czekać na skoki moich rywalek i 
dopiero, kiedy okazało się, że nie udało im się 
mnie ,,przeskoczyć’’ poczułam wielka ulgę i 
radość ze zwycięstwa, no i zaraz zadzwoniłam 
do mamy, by poinformować o tym sukcesie – 
powiedziała nam Magda po powrocie do Lelisa, 
kiedy wreszcie była okazja porozmawiania z 
mistrzynią Polski w jej rodzinnym otoczeniu.  
 Była podopieczna trenera Bartosza Wit-
kowskiego z OKLA obecnie trenuje pod okiem 
Roberta Nazarkiewicza z KS Podlasie. Obaj tre-
nerzy spotkali się na zawodach w Jeleniej Górze 
co dodało otuchy startującej po raz pierwszy w 
tej kategorii wiekowej Magdalenie Żebrowskiej. 

– W nowym klubie znalazłam doskonałe 
możliwości do treningu, choć obecny stadion 
jest w przebudowie, ale po jej ukończeniu 
będzie to przepiękny obiekt. Klub startuje w 
I lidze LA i właśnie w zawodach pierwszego 
rzutu ligi uzyskałam wynik 6,22, który jest 
moim rekordem życiowym. Dało mi to klasę mi-
strzowską i możliwość startów w reprezentacji 
Polski. Mam nadzieję, że po tym sezonie, który 
właśnie dobiegł końca, uda się przygotować 
formę do startu w przyszłorocznych Młodzie-
żowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy, 
bo tak minimum kwalifikacyjne wynosi 6.30m 
– stwierdziła Magda, prezentując swój pierwszy, 
dorosły złoty medal. 

Dobry występ w skoku w dal to nie jedyny 
sukces młodej skoczkini. Startowała także w 
trójskoku i z wynikiem 12,21 m zajęła dobre 
VI miejsce. 

– Przed lipcowymi zawodami trenowałam 
bardzo ciężko, ale choć teraz jestem obolała, to 
jestem bardzo zadowolona i mogę spokojnie 
odpocząć.  Najważniejsze, że udało się pokonać 
skutki kontuzji ścięgna Achillesa, której do-
znałam jeszcze przed tegorocznymi startami, 
a to pozwoliło mi powrócić do skakania także 
w trójskoku. Muszę jeszcze wiele poprawić w 
technice skoków, ale już ten pierwszy start 
pokazał, że mogę liczyć na dobry wynik – do-
dała Magda. 

Życzymy więc spełnienia marzeń oraz dobre-
go zdrowia przed przyszłorocznymi startami. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Zawodnicy reprezentujący Kurpiowskie Towa-
rzystwo Ringo „Jantar” a także LZS Lelis uzyskali 
wiele ważnych sukcesów startując na XLIV Między-
narodowych Mistrzostwach Polski w Ringo. które 
rozegrano 2 lipca w Pułtusku na stadionie miej-
skim. Zawody zgromadziły czołówkę ringowców 
z najważniejszych  ośrodków gry w ringo z Polski 
oraz reprezentację Białorusi.

Rywalizacja toczyła się w szesnastu kategoriach 
indywidualnych i w sześciu kategoriach dwójko-
wych. Ringowcy do południa rywalizowali w grach 
indywidualnych, a po południu, po krótkim odpo-
czynku rozgrywano gry deblowe. Upalna pogoda, 
która towarzyszyła zawodnikom była trudnym 
sprawdzianem dla zawodników, ale trzeba stwier-
dzić, że nie przeszkodziło to reprezentantom naszej 
gminy w odniesieniu życiowych sukcesów. 

Jak nas poinformowała Sylwia Smilgin – Ka-
mińska, zawodnicy KTR ,,Jantar’’ wystartowali w 

sześciu kategoriach indywidualnych oraz czte-
rech kategoriach dwójkowych, uzyskując nastę-
pujące wyniki:  kategoria żaczka: 5 m. Zuzanna 
Sylwestrzak;  kategoria żak: MISTRZ POLSKI 2016 
Wiktor Pawelczyk; kategoria młodziczka: 2 m. 
Amelia Gromek, 5 m. Kinga Pędzich; kategoria 
młodzik: 5 m. Przemysław Duszak; kategoria 
kadetka: 3 m. Izabela Pędzich, 5 m. Roksana Pru-
saczyk; kategoria juniorka: 2 m. Izabela Kowal-
czyk, 4 m. Melania Kamińska; kategoria dwójki 
dziewcząt do lat 13: MISTRZYNIE POLSKI 2016: 
Amelka Gromek i  Kinga Pędzich;  4 m. Dagmara 
Prusaczyk i Patrycja Pędzich; kategoria dwójki 
chłopców do lat 13: 2 m. Przemysław Duszak i 
Sebastian Kamiński;  kategoria dwójki dziewcząt 
do lat 16: MISTRZYNIE POLSKI 2016: Izabela 
Pędzich i Roksana Prusaczyk.

W mistrzostwach startowali także inni repre-
zentanci naszej gminy, broniąc barw LZS Lelis. 
Tytuł Mistrza Polski w kategorii kadetka uzyskała 
Aleksandra Szymczyk z LZS Lelis, a złoty medal w 
kategorii junior wywalczył Jakub Brzeski, również 
LZS Lelis. Na piątym miejscu w tej kategorii wie-
kowej uplasował się Konrad Surgiewicz (LZS Lelis). 
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Antoni Kustusz
fot. archiwum

Tegoroczne rozgrywki B-klasy w piłce nożnej 
zapowiadają się niezwykle interesująco. Przybyły 
nowe drużyny, jak Wymakracz Długosiodło,ale 
także wrócili po nieudanych awansach Bartnik My-
szyniec i GLKS Krasnosielc. Z rozgrywek, tuż przed 
sezonem wycofano drużynę Korony II Ostrołęka. 

Nasi reprezentanci z GLKS Lelis, jeśli chcą ode-
grać w nich jakąś znaczącą rolę, to muszą zabrać się 
do gry już od pierwszego meczu i trzymać poziom 
do ostatniego gwizdka sędziów.  Jak twierdzi tre-
ner Jerzy Dawid, drużyna potrzebuje stabilnego 
składu zarówno w meczach na swoim stadionie, 
jak i na wyjazdach, ale także na treningach. A z 
tym nadal nie jest najlepiej. Miejmy więc nadzie-
ję, że nasi piłkarze zrozumieją, że reprezentują 
nie tylko siebie, ale także naszą gminę. Pierwszy 
ligowy mecz z Iskrą Krasne rozegrany 28 sierpnia  
wyraźnie się nie udał, bowiem  GLKS przegrał na 
wyjeździe 4:1, a bramkę honorową zdobył Piotr 
Tumiński. 

Liczy się także wsparcie i doping kibiców. 
Podajemy więc terminarz rozgrywek z meczami 
rozgrywanymi na stadionie Zespołu Szkół w Leli-
sie. Oto mecze do rozegrania w Lelisie:

 25 września, godz. 14.00 – GLKS Lelis – GKS 
Andrzejewo,

 9 października, godz. 14.00 – GLKS Lelis – WKS 
Mystówiec Stary,

 23 października, godz. 14.00 – GLKS Lelis – Wy-
makracz Długosiodło,

 6 listopada, godz. 14.00 – GLKS Lelis – Orzy 
Goworowo (ak)

Dwa niedzielne turnieje piłki nożnej na 
małych boiskach wyznaczonych na płycie 
stadionu ZS w Lelisie, zamiast na Orlikach w 
Łęgu Przedmiejskim i w Obierwi, przeznaczyli 
działacze Rady Gminnej LZS by rozegrać letni 
Turniej Piłkarski LZS. Mecze rozegrano 12 i 19 
czerwca, a więc już po zakończeniu rozgrywek 
B-klasy i dlatego ,,ligowcy’’ mogli zasilili swoje 
lokalne LZS-owskie  drużyny. Po emocjonują-
cych meczach zwyciężyła drużyna LZS Obier-
wia, która wyprzedziła Łęg Przedmiejski, GLKS 
Lelis, LZS Nasiadki/Szafarczyska, LZS Szafarnię, 
LZS Długi Kąt, LZS Siemnochę i LZS Durlasy. 
Wręczenie nagród i pucharów  ufundowanych 
przez wójta Stefana Prusika odbyło się 26 
czerwca podczas ,,Niedzieli na sportowo’’ w 
Długim Kącie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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 10 września, godz. 10.00, stadion Zespołu Szkół w Lelisie – XVII Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis,

 11 września, godz. 12.00 – ,,Tam gdzie barć cudowna stała…”, XII Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej w sanktuarium w Dąbrówce.
 15 września, godz. 12.00, sala widowiskowa CK-BiS – Uroczystość jubileuszu wieloletniego pożycia małżeńskiego. W części artystycznej 
występy okolicznościowe zespołów szkolnych i CK-BiS. Uroczystość poprzedzi okolicznościowa Msza św. w kościele parafialnym. 

 18 września, godz. 13.00, stadion LZS w Szafarczyskach – Święto Pieczonego Ziemniaka. W programie m.in. konkurs strzelecki, zawody z 
wykorzystaniem ziemniaka, podnoszenie ciężarka, ognisko, dyskoteka.

 2 października, godz. 12.00, sala widowiskowa CK-BiS – ,,Kurpiowskie Granie’’ Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych

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 lipiec i sierpień do 10 września 2016 r.

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że do 30 listopada 
2016 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), znajdujący się na terenie 
przy byłym składowisku odpadów w Gibałce, czynny 
będzie w następujących dniach:

 wrzesień – 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, chło-
dziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, mikrofa-
lówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elek-
tryczne, odkurzacze, maszyny do szycia elek-
tryczne, żelazka, młynki do kawy, wagi elektro-
niczne, noże elektryczne, i elektroniczne kalku-
latory, telefony komórkowe, faksy, automatycz-
ne sekretarki, radia, telewizory, kamery wideo, 
magnetowidy, sprzęt hi-fi, elektroniczne instru-
menty muzyczne), 

 niskoprężne lampy sodowe, liniowe lampy 
fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyła-

dowcze, wiertarki, piły, spawarki, lutownice, 
kosiarki elektryczne, rozpylacze elektryczne, 
zabawki elektryczne, gry elektroniczne, sprzęt 
sportowy elektroniczny, 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 akumula-
tory, lampy rtęciowe i rtęciowo -sodowe, termo-
metry, opakowania po środkach ochrony roślin, 
pojemniki po aerozolach).

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy w Lelisie przypomina

Urząd Gminy w Lelisie informuje

CK-BiS nie do poznania Letnia szkoła tenisa
ziemnego 
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Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Leli-
sie, wójt Gminy Lelis Stefan Prusik oraz prezes 
Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego 
Dariusz Terlikowski po raz pierwszy podjęli się 
organizacji letniej szkoły tenisa ziemnego na 
korcie w Lelisie. Efekt przerósł chyba oczeki-
wania organizatorów, bowiem już na pierwsze 
zajęcia przybyła grupa około 30 osób z terenu 
gminy Lelis. Przez okres dwóch tygodni dzieci i 
młodzież ciężko trenowali pod okiem doświad-
czonego instruktora Jordana Czapskiego po to,  
by na koniec zmierzyć się turnieju tenisowym. 

   - Cały czas staramy się zapewnić różne atrak-
cje sportowe na terenie gminy Lelis i urozmaicić 
czas wolny dla dzieci i młodzieży. Szkółka tenisa 
ziemnego pokazała, że w gminie Lelis jest duży 
potencjał sportowy i z pewnością będziemy się 
starali go wykorzystać – mówi Bartosz Podolak 
dyrektor CK-BiS. (ak)

      W Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Leli-
sie trwają intensywne prace remontowe. Tuż przed 
dożynkami CK-BiS mógł już korzystać z nowego po-
mieszczenia kuchennego. W ramach prac remon-
towych wymieniono całą instalację elektryczną, 
instalację wodno-kanalizacyjną, wyburzono dwie 
ścianki powiększając tym samym pomieszczenie 
kuchni, ułożono nową glazurę i terakotę, obniżono 
sufit, zamontowano nowe oświetlenie. Kuchnia 
zyskała również nowe wyposażenie niezbędne do 
obsługi dużych imprez oraz nowoczesne meble i 
blaty. Dzięki tym zmianom nasza kuchnia stała się 
bardziej przestronna i funkcjonalna.

- Przede wszystkim praca w tym pomieszczeniu 
nie zagraża już bezpieczeństwu osób tam przeby-
wających – podkreśla Bartosz Podolak,  dyrektor 
placówki – Myślę, że obecnie pomieszczenie jest 
w pełni dostosowane do naszych potrzeb i spełni 
oczekiwania organizatorów imprez zewnętrznych. 
Staraliśmy się również ułatwić pracę podczas du-
żych imprez naszej załodze i myślę, że udało się osią-
gnąć założone cele – dodaje dyrektor B. Podolak. 

      To jeszcze nie koniec prac remontowych. 
Wystarczy zajrzeć do salki po byłym Gminnym 
Centrum Informacji,  gdzie prace modernizacyjne są 
już na ukończeniu. W trakcie remontu  wymieniono 
całą instalację elektryczną oraz rozłożono instalację 
do internetu, gniazda dźwiękowe, HDMI, VGA, 
gniazda antenowe RTV/SAT, tym samym pomiesz-
czenie stało się salką wielofunkcyjną.     

     - W tych warunkach będziemy mogli prowadzić 
nowoczesne zajęcia dla dzieci, organizować zajęcia 
komputerowe, powstanie kino dla dorosłych i dzie-
ci. Jednym słowem jesteśmy w stanie dostosować 
tę salę do różnego rodzaju potrzeb. Dodajmy, że 
sala jest remontowana ze środków zewnętrznych, 
które CK-BiS pozyskał na ten cel – informuje Barbara 
Sęk, zastępca dyrektora CK-BiS kierująca biblioteką. 

Jolanta Grzywińska
Fot. Antoni Kustusz


