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W numerze:

Muzyka, którą gracie ma prowadzić ludzi do tańca, 
dawać im radość i tworzyć dobry nastrój. To nie może 
być zadana lekcja, a rytm do tańca stanowi podstawę 
praktycznego grania. Najważniejsze jednak jest to, 
że pojawiła się liczna grupa początkujących mu-
zykantów, w których widzimy zadatki na dobrych 
grajków kontynuujących tradycję kurpiowskiego 
muzykowania – przekonywał 7. października w sali 
CK-BiS uczestników XXII Regionalnego Przeglądu 
Harmonistów i Skrzypków Ludowych ,,Kurpiowskie 
Granie’’ Henryk Gadomski, przewodniczący komisji 
konkursowej. 

Argumenty te łatwo trafiały do publiczności roz-
grzanej tańcem, do którego przygrywała Orkiestra 
Kurpiowska, a swoim śpiewem i występem tańczącej 
młodzieży zachęcał zespół „Pniaki i Krzaki” z Łęgu 
Przedmiejskiego, oba zespoły prowadzone przez 
mistrza Jana Kanię.  

W tegorocznym przeglądzie nie zabrakło emocji, 
o co postarali się nie tylko młodzi i starsi artyści, ale 
także goście, a wśród nich radny wojewódzki Mi-
rosław Augustyniak, starosta Stanisław Kubeł, wójt 
Stefan Prusik, którzy ufundowali nagrody. Jednak 
szczególne emocje wywołały występy harmonistów, 
a zwłaszcza tych najmłodszych. Ich występ staje się 
bowiem rywalizacją pomiędzy uczącymi ich grać 
nauczycielami, jak Jan Kania,  Jan Kowalczyk i wielu 
innych. Może by więc w przyszłości wprowadzić 
kategorię nagród dla muzykujących pedagogów?

Do tradycji Kurpiowskiego Grania należy spotka-
nie i wystawy twórców ludowych. W tegorocznym 
przeglądzie swoje prace wystawili Czesława Lewan-
dowska, Urszula Kaliszewska, Józef Bacławski, Andrzej 
Staśkiewicz, Grażyna Dziekońska, Teresa Niedźwiec-
ka. Można było też nabyć nagrania kurpiowskich 
pieśni w wykonaniu Apoloni Nowak i to z autografem 
naszej wspaniałej śpiewaczki. 

Konkursowa komisja, pracująca w składzie: Henryk 
Gadomski,  Jacek Krupa i Jarosław Kraska miała co 
robić, bo do przeglądu zgłosiło się 51 uczestników 
w tym 33. harmonistów (troje po raz pierwszy), 8. 
skrzypków, do tego 9 osób grających na harmonijce 
ustnej oraz jedna na klarnecie. Zgodnie z regula-
minem każdy uczestnik wykonał po dwa utwory 
kurpiowskie, w tym jeden wylosowany z kaniowego 
kapelusza. Podczas finałowego wspólnego grania zo-
stały zaprezentowane wszystkie konkursowe utwory 
kurpiowskiej muzyki tanecznej, a więc oberek, 
trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, okrąglak, 
powolniak i konik.

Komisja przeglądowa przyznała następujące na-
grody i wyróżnienia: w kategorii – harmonia peda-

łowa: uczestnicy do 25 lat (po raz pierwszy): I miej-
sce – Karol Saciłowski, II miejsce – Julia Marcinkowska; 
w kategorii – harmonia pedałowa – uczestnicy 
do 25 lat: I miejsce – Dawid Sutkowski,  II miejsce- 
Wiktoria Zielińska, III miejsce – Karol Sadłowski, wy-
różnienie – Tomasz Gieryk; uczestnicy od 25 do 55 
lat: I miejsce – Zenon Kaczyński. wzbudzający tyleż 
zachwytu swoją wirtuozerią, II miejsce – Zygmunt 
Koziatek, III miejsce – Wiesław Butler; uczestnicy 
powyżej 55 lat: I miejsce – Jan Kowalczyk, Ryszard 
Maniurski, II miejsce – Eugeniusz Piaścik, Roman Pa-
rzych, III miejsce – Mieczysław Domian, wyróżnienie 
– Czesław Czyż, Czesław Drząszcz, Edward Kędzierski; 
w kategorii – skrzypce: uczestnicy do 25 lat (po raz 
pierwszy): I miejsce – Paulina Żyra, II miejsce – Łucja 
Geryk; uczestnicy do 25 lat: I miejsce – Katarzyna 
Butler, II miejsce – Natalia Zadroga, III miejsce – Alan 
Zapert; uczestnicy od 25 do 55 lat: I miejsce – Paweł 
Dąbkowski; uczestnicy powyżej 55 lat: I miejsce – 
Marian Góralski; w kategorii – harmonijka ustna: I 
miejsce – entuzjastycznie przyjęta, niezwykle dyna-
miczna Krystyna Gromadzka, II miejsce – muzykujący 
wikliniarz Wiesław Kuskowski, III miejsca – Jan Kraska, 
Aleksander Mrozek, wyróżnienia – Stanisław Mu-
rawski, Stanisław Suchcicki; w kategorii – klarnet: 
wyróżnienie – Eugeniusz Wróblewski.

A skoro Kurpiom wystarczy usłyszeć muzykę, by 
ruszyć do tańca, to i ta zabawa trwała do późnych 
godzin, zaś muzyką rozbrzmiewał nie tylko CK-BiS, 
ale także plac i parking, bowiem  pogoda sprzyjała 
plenerowym występom. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

W poszukiwaniu prawdziwych grajków

Młodzi grajkowie pod okiem Jana Kowalczyka

Utalentowany harmonista P. Łępicki z Łęgu Starościńskiego

Szczęśliwych 
i spokojnych Świąt 

Bożego Narodzenia 
w gronie najbliższych

życzą Stefan Prusik 
wójt Gminy Lelis

i przew. Rady Gminy
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40.sesja Rady Gminy, która odbyła się 12 
września w sali Urzędu Gminy, poza sprawami 
budżetowymi dotyczyła zawarcia porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą Olszewo-Borki 
i Gminą Lelis w zakresie zbiorowego zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, co 
było szczególnie ważne dla mieszkańców części 
wsi Siemnocha. 

Z kolei na 41. sesji Rady Gminy, która obra-
dowała 28 września w sali Urzędu Gminy radni 
przyjęli informację przedłożoną przez Wójta Gminy 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półro-
cze 2018 r., z której wynika, że dochody wykonano 
w wysokości 22 235 281 zł. na planowane 43 541 
251,33 zł. co stanowi 51,1% planu po uwzględnie-
niu dokonanych zmian. Wydatki zaś wykonano 
w kwocie 21 355 311,91 zł. na planowane 51 826 
441,33 zł. co stanowi 41,2% planu. Następnie radni 
podjęli uchwały dotyczące zmian w Statucie Gminy 
oraz zasad przyznawania pomocy stypendialnej w 
formie Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis. Zmiany 
w Statucie uchwalono jednogłośnie, natomiast 
zasady przyznawania nagrody edukacyjnej wywo-
łały pewne rozbieżności wśród radnych, z których 
część opowiadała się z utrzymaniem wniosku 
wójta by przyznawać nagrodę w wysokości do 2 
tys. zł, z możliwością jej różnicowania w zależno-
ści od wyników w rywalizacji sportowej, a część 
za przyznawaniem nagrody w równej wysokości 
do 2 tys. zł. co proponowała  Komisja Oświaty. Po 
głosowaniach większością 7 głosów ,,za’’ i 6 głosów 

,,przeciw’’ został przyjęty wniosek Komisji Oświaty. 
42. sesja Rady Gminy, podsumowująca doro-

bek władz Gminy w minionej kadencji odbyła 
się 12 października w sali widowiskowej CK-BiS. 
W obradach uczestniczyli goście: radni powiato-
wi Krzysztof Mróz,  Stanisław Subda, ks, Janusz 
Kotowski, kierownicy jednostek samorządowych 
oraz sołtysi.  Po głosowaniu uzupełniono porządek 
obrad decydując, że zostaną podjęte nie tylko 
sprawy aktualizacji zasad przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych  na obszarze Gminy Lelis, 
ale  także sprawy utworzenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą Zakład  Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczoną   
odpowiedzialnością oraz zasad podejmowania i 
zgłaszania obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej. Radni propozycje te uchwalili, chociaż sprawa 
dotycząca powołania spółki komunalnej wywołała 
dyskusję wynikającą z terminu jej uchwalania oraz 
zakresu jej zadań. Po wyjaśnieniach wójta Stefana 
Prusika podjęto uchwałę 11 głosami ,,za’’ oraz przy 
3 głosach wstrzymujących się.

Następnie wójt Stefan Prusik dokonał obszerne-
go i bogato ilustrowanego podsumowania pracy za 
mijającą kadencję władz Gminy oraz podziękował 
Radzie Gminy i wszystkim zaproszonym osobom 
za pracę na rzecz Gminy Lelis i jej mieszkańców. 
Treść tego podsumowania stanowiła podstawę 
do publikacji wydania specjalnego ,,Wieści Gmin-

nych’’ pt. „Gmina Lelis w latach 2014-2018”. Z kolei 
przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek dokonał 
podsumowania pracy Rady Gminy Lelis za okres 
2014-2018, podkreślając zgodny i merytoryczny 
charakter wzajemnych relacji w Radzie oraz kon-
struktywne podejście do podejmowanych uchwał 
i współpracy z Wójtem Gminy. Jednocześnie Jan 
Mrozek zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o 
mandat radnego w następnej kadencji i pożegnał 
się z radnymi i sołtysami. W kolejnych wystąpie-
niach podziękowania za współpracę z Wójtem, 
Radą Gminy i sołtysami  złożyli przewodniczący 
Rady Powiatu – Krzysztof Mróz, radny powiato-
wy – Stanisław Subda, redaktor naczelny „Wieści 
Gminnych” – Antoni Kustusz, proboszcz parafii pw. 
M. B. Nieustającej Pomocy – ks. Janusz Kotowski, 
dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli 
w Lelisie-Andrzej Przeradzki oraz dyrektor Centrum 
Kultury-Biblioteki i Sportu – Bartosz Podolak. Po 
czym wójt Stefan Prusik i przewodniczący Rady 
Gminy  Jan Mrozek wręczyli wszystkim radnym i 
kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 
imienne statuetki wykonane dla radnych, wójta 
gminy i kierowników jednostek w związku z zakoń-
czeniem VII kadencji Rady Gminy Lelis 2014-2018. 
Radni i sołtysi wręczyli uroczyste podziękowania 
i statuetki ustępującym władzom gminy, a na 
zakończenie sesji wykonano wspólną fotografię. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Wyniki wyborów Wójta i Rady Gminy Lelis

Z życia samorządu 

Na podstawie danych PKW po zatwierdzeniu 
protokołów głosowania do Rady Gminy Lelis wyniki 
wyborów radnych w wyborach samorządowych 21 
października przedstawiają się następująco:

Ogółem na 9669 mieszkańców gminy, uprawnio-
nych do głosowania było 7465 osób, którzy głosując   
w 8. obwodach, wybierali  swoich przedstawicieli w 
15. okręgach wyborczych. 

Poszczególne komitety wyborcze uzyskały nastę-
pujące poparcie:  KW PiS – 1036 głosów na 12 kandy-
datów, 22,94 proc. poparcia, 5 mandatów; KWW Czas 
na zmiany dziś - 94 głosy na 5 kandydatów, 2.08 proc. 
poparcia, żadnego mandatu; KWW Gminy Lelis - 1769 
głosów na 14 kandydatów, 39,15 proc. poparcia, 8 
mandatów; KWW Bezpartyjna  Gmina Lelis  - 854 
głosy na 11 kandydatów, 18,91 proc. poparcia, 1 
mandat;  KWW ,, Zjednoczona Gmina’’ -  710 głosów 

na 13 kandydatów, 15,72 proc. poparcia, 1 mandat; 
KWW Krzysztofa Bulaka – 33 głosy na 1 kandydata, 
1,17 proc. poparcia, mandatu brak. 

W wyniku głosowania do Rady Gminy Lelis w po-
szczególnych okręgach wybrano następujące osoby: 
1. Zdzisław Bogdan Pyskło, KKW Bezpartyjna Gmina, 
133 głosy, 31,87% 2. Jerzy Dawid, KKW Gminy Lelis, 
126 głosów, 62,07% 3. Stanisław Szczepanek, KKW 
Gminy Lelis, 146 głosów, 58,63% 4. Janusz Henryk 
Bałon, KKW Gminy Lelis, 127 głosów, 50,60% 5. 
Dariusz Józef Mróz, KKW Gminy Lelis, 202 głosy, 
49,15% 6. Małgorzata Wołosz, KKW Gminy Lelis, 183 
głosy, 48,41% 7. Eugeniusz Bieńkowski, KKW Gminy 
Lelis, 162 głosy, 61,13% 8. Anna Danuta Dobkowska, 
KW PiS, 142 głosy, 57,49% 9. Józef Szczubełek, KW 
PiS, 147 głosów, 76,97% 10. Robert Jan Pianka, KW 
PiS, 65 głosów, 27,43% 11. Zdzisław Kołodziejczyk, 

Uczestnicy sesji zamykającej kadencję 2014-2018 Grono sołtysów na 42. sesji w  CK-BiS 

KKW Gminy Lelis, 99 głosów, 41,09% 12. Tomasz An-
toni Nalewajk, KW PiS, 136 głosów, 39,77% 13. Kamil 
Stepnowski, KKW Gminy Lelis, 227 głosów, 56,47% 14. 
Paweł Parzychowski, KKW ,,Zjednoczona Gmina’’, 143 
głosy, 34,54% 15. Andrzej Bakuła, KW PiS, 141 głosów, 
52,42%.    Antoni Kustusz
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tantami woli mieszkańców, a także dołoży wszelkich 
starań, by po przedłużonej o rok kadencji Gmina 
Lelis zyskała dalsze możliwości rozwoju.  

Gratulacje nowej przewodniczącej rady Gminy 
złożył także przewodniczący poprzedniej kadencji 
Jan Mrozek, zapewniając, że będzie ze swej strony 
pomagać  Annie Dobkowskiej w sprawowaniu tej 
zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej funkcji.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Czas na wspólną pracę

Inauguracja kadencji 2018-2023

Rozmawiamy  z  wójtem Stefanem Prusikiem o 
wynikach wyborów  i powyborczych planach 
dla naszej gminy. 

– Zakończyły się wybory samorządowe. W na-
szej gminie większość wyborców zdecydowała 
się już w pierwszej turze poprzeć Pana kandyda-
turę,  co oznacza kontynuację dotychczasowej 
kadencji, ale przecież nie tylko o to chodziło. Jak 
więc ocenia Pan rezultaty tegorocznej kampanii 
wyborczej. 
– Przede wszystkim chciałbym podziękować 
wyborcom za tak liczne przybycie do lokali wy-
borczych. Wysoka frekwencja oznacza, że miesz-
kańcom naszej gminy zależy na jej losach, że nie 
są obojętni wobec składanych im obietnic i propo-
zycji, a zwłaszcza, że racjonalnie i odpowiedzialnie 
oceniają dotychczasowe dokonania władz swojej 
gminy. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, 
którzy poparli moją kandydaturę, tym bardziej że 
przyszło wybrać spośród czterech kandydatów, zaś 
moi rywale bardzo poważnie podeszli do  swoich 
wyborczych starań. Oczywiście, jak to w takich 
„niespokojnych”  czasach bywa, a zwłaszcza wtedy, 
gdy do wyborów samorządowych angażują się  
politycy zewnętrzni, zdarzały się nerwowe reakcje 
i niezbyt wyważone wypowiedzi, szczególnie na 
anonimowych  forach internetowych, gdy zabrakło 
odwagi i powagi by skonfrontować zasłyszane 
opinie spotykając się ze mną.    Ważne, że w wyniku 
wyborów popierający moją kandydaturę Komitet 
Wyborców Gminy Lelis zdołał wprowadzić do 
Rady Gminy większość swoich przedstawicieli. 
To zapewnia odpowiednie zaplecze do realizacji  
wyborczego programu, a tym samym spełnienia 
oczekiwań naszych wyborców. Przy tej okazji gra-
tuluję wszystkim radnym Rady Gminy wyboru na 

co zdecydowanie zmieni warunki gospodarowania 
ściekami, jak i stworzy nowe możliwości dla po-
tencjalnych użytkowników.  Pewne rozwiązania 
funkcjonują ze sobą w swoistej symbiozie,  w 
sposób zapewniający płynne osiąganie pewnych 
celów, czego zwieńczeniem będzie chociażby 
powołanie do życia Zakładu Usług Komunalnych, 
który rozpocznie  działać prawdopodobnie z po-
czątkiem 2019 roku. Pamiętajmy jednak, że jego 
powstanie nie stanowi zaskakującego pomysłu, ale 
jest konsekwencją działań na przestrzeni dłuższego 
czasu. Tak też będziemy działać w całej kadencji, 
planowo, skutecznie i spokojnie, bo tylko wówczas 
można myśleć o sukcesie. Poza tym uformowała 
się nowa Rada Gminy, która przyjmie założenia 
budżetu na najbliższy rok, określi harmonogram 
naszej pracy, ustali formy kontroli w komisjach 
Rady, a więc będzie co robić. O wszystkim będzie-
my informować naszych mieszkańców zarówno 
poprzez ,,Wieści Gminne’, jak i na stronie Gminy i 
w mediach internetowych. 

– W takim razie życzymy powodzenia i gratulu-
jemy wyboru. Dziękujemy za rozmowę.

Fot. Antoni Kustusz

obecną kadencję i pragnę ich zapewnić, że będę 
starał się spokojnie, bez uprzedzeń współpracować 
z każdym komu leży na sercu dobro naszej Gminy. 

– Kampania wyborcza w naszej gminie była nie 
tylko aktywna, ale także barwna i różnorodna.  
Były festyny, koncerty, imprezy sportowe. 
Wyborcy otrzymali pełną informację o osiągnię-
ciach i problemach Gminy Lelis w specjalnym 
wydaniu ,,Wieści Gminnych’’. A czym w istocie 
dla Pana była ta kampania?
– Oczywiście, to nie tylko moja zasługa, ale także 
moich konkurentów, którzy wykazali się dużą 
kulturą politycznej rywalizacji i za to im serdecznie 
dziękuję. Dla mnie te gorące tygodnie przed wybo-
rami były szczególną okazją do kolejnych spotkań z 
mieszkańcami naszej gminy, do poznania ich opinii 
oraz oczekiwań. Chciałem przede wszystkim przy 
każdej okazji słuchać, zbierać wnioski i postulaty. 
Nie na dziś i na jutro, ale także na kolejne lata, bo 
pamiętajmy, że obecna kadencja trwać będzie 
przez 5 lat. Przed nami jest więc szmat czasu, aby 
wszystkie te postulaty spełnić, lub co najmniej 
zbliżyć się do ich skutecznej realizacji. 

– Czego więc może się spodziewać w najbliż-
szym czasie, poza spodziewaną przeprowadzką 
do nowego budynku Urzędu Gminy?
– Myślę, że na tę przeprowadzkę oczekujemy wszy-
scy, a nie tylko pracownicy Urzędu Gminy. Przecież 
dzięki temu zdecydowanie poprawią się warunki 
obsługi interesantów, zaś nowy budynek zapewni 
możliwość godnej pracy dla Urzędu, ale także dla  
instytucji, które załatwiają nasze wspólne sprawy. 
Warto więc było czekać. Znaczącym i ważnym dla 
większości mieszkańców gminy wydarzeniem bę-
dzie oddanie rozbudowanej oczyszczalni ścieków, 

Na zakończenie sesji wykonano pamiątkową fotografię nowej Rady Gminy 
z wójtem Stefanem Prusikiem.

Sesja Rady Gminy Lelis inaugurująca kadencję 
władz Gminy w latach 2018-2023 odbyła się 19. 
listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesja 
była nagrywana nie tylko do celów protokolarnych, 
ale także na video, celem opublikowania na stronie 
Gminy. Jest to zgodnie z nowymi regulacjami praw-
nymi dotyczącymi samorządów, uwzględnionymi w 
znowelizowanym Statucie Gminy. W zapisach tych 
znalazło się także określenie, iż głosowania jawne 
są przeprowadzane imiennie. 

Inauguracyjną sesję poprowadził radny senior 
Eugeniusz Bieńkowski. Na wstępie sekretarz Gminy 
Halina Gontarzewska przedstawiła wyniki wyborów 
samorządowych w gminie, a następnie Barbara 
Żebrowska wręczyła zaświadczenia o wyborze na 
radnego Gminy Lelis oraz o wyborze Wójta Gminy, 
radni oraz wójt Stefan Prusik złożyli ślubowanie. 
Następnie przystąpiono do wyboru przewodni-
czącego Rady Gminy. Radny Stanisław Szczepanek 
zgłosił kandydaturę radnej Anny Dobkowskiej, która 
w swoim wystąpieniu zadeklarowała, że będzie 
dążyć do uzyskania zgody i merytorycznej jakości 
w pracy Rady. W tajnym głosowaniu, jednogłośnie 
wybrano A. Dobkowską przewodniczącym Rady 
Gminy.

Następnie, już pod przewodnictwem Anny 
Dobkowskiej, dokonano wyboru wiceprzewod-
niczącego Rady, którym został radny Stanisław 
Szczepanek. Przewodniczący Rady zaproponowała, 
aby ustalić wynagrodzenie dla Wójta Gminy w do-
tychczasowej wysokości, na co Rada jednogłośnie 

przystała. 
W następnym punkcie ustalono składy oraz 

ogłoszono wyniki ukonstytuowania się Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
(nowa komisja w strukturze Rady Gminy). Przewod-
niczącym pierwszej został radny Dariusz Mróz, a 
drugiej radny Jerzy Dawid. 

Na podstawie zgłoszeń radnych do składów 
komisji stałych Rady podjęto uchwałę w sprawie 
ustalenia zakresów ich działalności i składów 
osobowych. Przewodni-
czącym Komisji Oświaty 
i Spraw Socjalnych został 
wybrany na jej pierwszym 
posiedzeniu radny Janusz 
Bałon, a Komisji Rozwoju 
Gminy i Ochrony Środo-
wiska  będzie przewod-
niczyć radny Eugeniusz 
Bieńkowski, 

Na zakończenie sesji 
wójt Stefan Prusik podzię-
kował wyborcom za  wy-
bór, a także za obdarzenie 
zaufaniem kandydatów 
Komitetu Wyborczego 
Wyborców Gminy Lelis, 
który dzięki temu uzy-
skał większość w Radzie. 
Stefan Prusik zapewnił, 
że będzie współpracować ze wszystkimi reprezen-
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Sprzęt dla naszych OSP

Gminny Dom „ Senior +” otworzył podwoje Będziemy pamiętać 
o waszej ofiarności

W bardzo rodzinnej atmosferze, obchodząc 
jednocześnie 84. urodziny ks. kan. Witolda Bruliń-
skiego, seniorzy z naszej gminy 17 października 
otworzyli swój, gminny klub. W tym przypadku 
zgodne odśpiewanie ,,Sto lat!’’ zabrzmiało jak 
życzenie wiecznej pomyślności, czego wszystkim 
życzył przybyły na święto wójt Stefan Prusik. 

– Lokal w byłej szkole w Durlasach przechodził 
różne dzieje i miał różne odsłony, ale zawsze 
miejscowa społeczność dbała o jego dobre wy-
korzystanie. Teraz dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym (ok. 250 tys. zł)  oraz wsparciu z 
budżetu Gminy w świetlicy wiejskiej powstaje 
Dzienny Dom „Senior+” i oby to był dla naszych 
seniorów ich drugi dom. Gmina zadba o właściwe  
„oprogramowanie” tej nowej placówki, która jest 
adresowana do wszystkich seniorów w naszej 
gminie, tak by mogli tu spędzać czas, zdrowo i 
pożytecznie, bo warunki ku temu są jak najbar-
dziej odpowiednie – powiedział wójt, dziękując 
wykonawcom za wspaniałą robotę przy adaptacji 
pomieszczeń oraz zapraszając ks. Witolda do po-
święcenie lokalu w jego nowej odsłonie. 

Fetowanie swego przybytku seniorzy rozpoczęli 
do uroczystego jubileuszu urodzin ks. Witolda 
Brulińskiego. Były kwiaty, prezenty, ale także tort 
i wspomnienia.

– Pamiętam, jak 57 lat temu jeszcze jako młody 
wikary docierałem do Łęgu Starościńskiego. Trze-
ba był na piechotę dotrzeć łomżyńską drogą do 
przeprawy przez Narew w Mierzejewie, a stamtąd 
do domu p.p. Łępickich, gdzie uczyłem religii. A 
teraz już jestem w gronie emerytów i wokół widzę 
same młode twarze, ale przecież młodym jest się 
tak, jak się czujemy i wśród Was ja młodnieję, czego 
wszystkim, którzy skorzystają z tego klubu życzę 
– mówił ks. Witold. 

Tak więc skoro wszyscy od tych dobrych słów 
pomłodnieli, to zachęceni przez inicjatora całego 
przedsięwzięcia, sołtysa i radnego Stanisława 
Szczepanka ruszyli do śpiewania, tańców i bie-
siady, którą przygotowały seniorki w doskonale 
wyposażonej, nowoczesnej kuchni. I tak Dom 
„Senior+” zaczął żyć.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

W trakcie trzech spotkań ze strażakami z na-
szych OSP w Łęgu Przedmiejskim (15.09) oraz 
w Lelisie (9.10.) i w Dąbrówce (9.10) dokonał się 
akt przekazania nowoczesnego sprzętu dla załóg 
wozów bojowych ufundowanego ze środków 
Urzę1)du Marszałkowskiego. Strażacy otrzymali 
po 6 kompletów o łącznej wartości ok. 30 tys. zł.  
W imieniu marszałka województwa mazowiec-
kiego Adama Struzika sprzęt ten przekazał radny 
wojewódzki Marian Krupiński. 

– Jako jedni z pierwszych wystąpiliśmy z takim 
wnioskiem i dało się pozyskać wyposażenie odpo-
wiednie dla całej załogi wozu bojowego do akcji 
zarówno w dzień, jak i w nocy. To zdecydowanie 
poprawi bezpieczeństwo ich ciężkiej służby, ale 
także podniesie skuteczność akcji ratowniczych – 
stwierdził w Łęgu wójt Stefan Prusik. Trudno w tej 
sytuacji dziwić się ogromnemu zainteresowaniu 
druhów ochotników nowymi nabytkami.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Strażacy z Lelisa po odebraniu nowego sprzętu W Łęgu Przedmiejskim nowe wyposażenie dla OSP to duma 
dla  całej wsi

Poczet sztandarowy OSP Lelis

Strażackie delegacje przed wejściem do kościoła 

– Będziemy pamiętać o waszej ofiarności i do-
konaniach w służbie dla potrzebujących Waszej 
pomocy – takimi słowami powitał 7. października  
strażaków ochotników z OSP naszego powiatu w 
kościele parafialnym w Łęgu Starościńskim ks. dr 
Paweł Sobotka, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego w Łęgu Starościńskim przybyłych na uro-
czystą błagalną i dziękczynną Mszę św. za zmar-
łych strażaków OSP. Strażacy przybyli z pocztami 
sztandarowymi oraz uroczystym zawierzeniem 
swojej służby i modlitwy za zmarłych druhów, 
a także wysłuchali okolicznościowej  homilii 
podkreślającej niezwykły charakter ich misji. W 
uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz 
powiatowych Związku OSP RP, Komendy Miejskiej 
PSP, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wójt 
gminy Stefan Prusik, radny wojewódzki Mirosław 
Augustyniak, radna Anna Dobkowska, emeryto-
wani strażacy i działacze ZOSP RP oraz ich rodziny. 
Naszą gminę reprezentowali ze swoimi pocztami 
sztandarowymi OSP w Lelisie i gospodarz uroczy-
stości OSP w Łęgu Przedmiejskim. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

S P R O S T O W A N I E

Z powodu błędnego odczytania protokołu 
z rywalizacji duetów Mama i Córka w trakcie 
festynu Pożegnanie Lata w Durlasach opisa-
nej w artykule ,,Lato zachodzi w Durlasach’’ 
(WGm. 5/2018) przepraszamy ekipę pani 
Anny Chaberek z córką, która faktycznie 
zwyciężyła w tym konkursie (13 pkt.), wy-
przedzając ekipy pań Pauliny Parzych i Anny 
Szymczyk (obie po 11 pkt.). 

Antoni Kustusz
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Spotkanie weselnych pokoleń

Błogosławieństwo dla rolników i plonów
Diecezjalne Święto Plonów połączone 9. września z 

doroczną pielgrzymką do sanktuarium Matki Boskiej 
Dąbrowskiej, patronce ludu kurpiowskiego, leśników 
i pszczelarzy,  stało się historycznym wydarzeniem nie 
tylko dla parafian kościoła p.w. św. Anny w Dąbrówce, 
ale także dla gminy Lelis, powiatu ostrołęckiego i 
całego regionu. Rzesze pielgrzymów, a wraz z nimi 
delegacje z ponad 100. parafii z dożynkowymi 
wieńcami witali ks. Stanisław Grosfeld, kustosz dąbro-
wieckiego sanktuarium,  uczniowie szkół w Dąbrówce 

i w Nasiadkach, uczestniczący w przeglądzie pieśni 
pielgrzymkowych, zaś zgłodniałych ugościły ciastem 
rodziny z Nasiadek.

Gospodarz dożynkowych uroczystości, JE ks. 
biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz łomżyński, 
najpierw przeszedł wzdłuż szpaleru dożynkowych 
wieńców, poświecił je, a następnie u stóp polowego 
ołtarza udzielił błogosławieństwa poszczególnym 
reprezentacjom parafialnym. W trakcie uroczystej 
Mszy św. starostowie Krystyna i Tadeusz Dudowie z  

Dąbrówki przekazali dożyn-
kowy bochenek upieczony 
z pierwszych ziaren z te-
gorocznych zbiorów, który 
przyjął i pobłogosławił ks. bp. 
Janusz Stepnowski. Odczy-
tano także list od premiera 
Mateusza Morawieckiego, 
a życzenia dla rolników i 
parafian przekazali starosta 
Stanisław Kubeł oraz wójt 
Stefan Prusik. Nie zabrakło 
też akcentów regionalnych, 
bowiem na placu przy ko-
ściele pojawiła wyniosła so-
sna bartna, a po mszy bartnik 
ze Stowarzyszenia Strzelców 
Kurpiowskich wspiął się na 

nią dawną metodą (na leziwie) i zamontował  w barci 
figurkę Matki Boskiej.

Dożynkowa procesja stała się dobrą okazją do 
przeglądu i oceny wieńców dożynkowych. Komisja 
w składzie: Elżbieta Grunwald, Maria Puławska, Jan 
Kania, Malwina Stepnowska i Barbara Sęk, biorąc pod 
uwagę związek z tradycją ludową, bogactwo użytych 
elementów, staranność wykonania i stopień trud-
ności, a także ogólny wygląd zewnętrzny wyróżniła 
następujące wieńce, które otrzymały nagrody Wójta 
Gminy Lelis oraz Starosty Powiatu Ostrołęckiego: w 
kategorii wieńców tradycyjnych I m. – parafia Łyse 
(Serafin), II m. – parafia Długosiodło, III m. – parafia 
Lelis (Długi Kąt); w kategorii wieńców nowoczesnych: 
I m.- parafia Jabłoń Kościelna, II m. – parafia Płonka 
Kościelna, III m. – parafia Śniadowo. 

– Te dożynki diecezjalne w sanktuarium Królowej 
Ludu Kurpiowskiego w roku 100-lecia Niepodległości, 
walki i pracy o wolność i godność Polaków przejdą do 
historii diecezji i naszej parafii – powiedział ks. kan. 
S. Grosfeld, dziękując wszystkim którzy przybyli do 
Dąbrówki i pomogli w organizacji obchodów. 

A pielgrzymom humory dopisywały, bowiem 
nikomu nie zabrakło smakowitej grochówki oraz 
doskonałych ciast, tym bardziej że wielu z nich przy-
jechało i przyszło z daleka.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Jubileuszowa uroczystość Złotych i Srebr-
nych Godów, w tym roku organizowana 11 
października w kościele parafialnym i CK-BiS 
w Lelisie, to coroczna okazja do spotkania 
się weselnych rówieśników. Ci starsi przy-
pominają sobie jubileusze, które obchodzili 
w gronie dorosłych już dzieci ,  wnuków, 
a nawet prawnuków, a ci  młodsi,  po raz 
pierwszy w roli jubilatów, spotykają swoich 
szkolnych rówieśników, kolegów z pracy, a 
zdarza się, że obchodzą swój jubileusz razem 
z rodzicami, także jubilatami. Zawsze są to 
miłe spotkania, zaś odnowienie ślubów za-
równo kościelnych, jak i cywilnych wzbudza 
serdeczne wzruszenia. Mówili o tym księża 
Janusz Kotowski i Stanisław Grosfeld, konce-
lebrujący okolicznościową Mszę św., i radni 
wojewódzcy Marian Krupiński i  Mirosław 
Augustyniak. Wójt Stefan Prusik wręczył w 
imieniu Prezydenta RP złotym jubilatom 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

oraz pamiątkowe dyplomy i upominki. Dobry 
klimat i smakowity poczęstunek zapewnili 
pracownicy CK-BiS,  a także występujący 
pod wodzą Jana Kani zespoły Nowe Latko 
oraz Pniaki i Krzaki. Była także okazja do 
wykonania pamiątkowych zdjęć, które za 
pośrednictwem Czesławy Ziemak, kierow-
nika USC, trafiły do rodzinnych albumów 
dostojnych jubilatów. 

W tym roku w jubileuszowej uroczystości 
uczestniczyli obchodzący jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego: Irena i Tadeusz Ar-
ciechowscy, Halina i Stanisław Duszakowie, 
Zofia i Franciszek Kruczykowie, Marianna i 
Tadeusz Kwiatkowscy, Daniela i Aleksander 
Lenkiewiczowie, Genowefa Teresa i Tadeusz 
Majkowie, Teresa i Józef Parzychowie, Kry-
styna i Tadeusz Piaszczykowie, Stanisława i 
Edward Piekarscy, Irena i Stanisław Puławscy, 
Irena Krystyna i Eugeniusz Pyskłowie, Halina 

i Stanisław Szczepan Reszkowie. Jubileusz 
25-lecia pożycia małżeńskiego na wspólnej 
uroczystości weselnych pokoleń obchodzili: 
Elżbieta i Zdzisław Bochomulscy, Bożena i 
Marek Brzozowi, Małgorzata i Andrzej Jan 
Kuziowie, Bożena i Krzysztof Kwiatkowscy, 
Anna i Jarosław Laskowscy, Renata i Robert 
Młynarczykowie, Barbara i Henryk Mrozek, 
Małgorzata i Krzysztof Mrozowie, Bogusława 
i Sławomir Nalewajkowie, Grażyna i Jerzy 
Olbrysiowie, Mariola i Bogdan Orzołkowie, 
Agnieszka i Robert Tomasz Piersowie, Ewa 
i  Jarosław Adam Pierzchałowie, Sabina i 
Tadeusz Kazimierz Pijanowscy. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzy-
my kolejnych, wspaniałych jubileuszy.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Jubilaci Złotych Godów

Delegacja z  Długiego Kątu, parafia Lelis z nagrodzonym wieńcem

Pokolenie naszych  Srebrnych Jubilatów
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Oj, działo się, działo

Szczególne emocje wzbudziło przedstawienie 
uczniów SP Nasiadki o tym jak to wyrywano 
rzepkę, a także wspaniałe prace wykonane z 
ziemniaków. W zawodach sportowych Żonaci 
wygrali mecz piłkarski z Kawalerami. W podno-
szeniu ciężarka w rywalizacji pań wygrała Maria 

Dawid, a wśród panów murowany faworyt Da-
niel Kaliszewski. Na strzelnicy triumfował Walde-
mar Mielnicki. Turniej Mama i Córka wygrał duet 
Eweliny Laskowskiej, minimalnie przed drużyną 
Małgorzaty Wiskiej i Grażyny Duszak. Emocje 
doszły do wrzenia w konkursie przeciągania 

liny, który wygrali miejscowi siłacze.  A do tego 
pyszne ziemniaki z ogniska i pieprzowa woda 
dla smakoszy. Święto upiększył występ zespołu 
Pniaki i Krzaki z Łęgu Przedmiejskiego a także 
zabawa pod dyktando DJ-a. 

Tegoroczna piękna jesień sprzyjała licznym plenerowym wydarzeniom, które znalazły się kalendarzu 
ostatnich tygodni kadencji władz gminy, ale także na które czekali,  jak co roku mieszkańcy wsi. Z 
natłoku takich okazji do wspólnego świętowania, a także  z powodu braku miejsca na naszych łamach 
pokazujemy tylko przegląd  tych wydarzeń, które obszernej pokazaliśmy w galeriach na stronie gmi-
ny www.lelis.pl. Przegląd ten prezentujemy także po to, aby podziękować i pogratulować inicjatyw, 
pracowitości i zaangażowania mieszkańcom pokazanych miejscowości.

Najsilniejsze kobiety po odebraniu pucharów

Panie z Zagajnicy w pełnej krasie na swoim placu Kurpiance ćwiczenia dodają siły i uroku

Emocjonująca walka w przeciąganiu liny

Po uroczystej, polowej Mszy św., podczas   której 
proboszczowie parafii w Dylewie i Lelisie doko-
nali  poświęcenia placu wiejskiego w jego nowej 
odsłonie, rozpoczęła się integracyjna zabawa 
potwierdzająca  skuteczne działania miejscowej 
społeczności zachęcanej do społecznej aktywno-
ści przez Annę Domalewską, sołtysa i jej koleżanki 
z Kółka Rolniczego Zagajnica oraz przez radne-

go Janusza Bałona. Urządzenie i wyposażenie  
18 - arowego placu kosztowało 170 tys. zł, w tym 
70 tys. uzyskano z programu Lider+, ale  wiele prac 
wykonali mieszkańcy Łodzisk we własnym zakre-
sie. Postępy w pracy na placu prezentowała wy-
stawa fotograficzna. Dzięki wspólnemu wysiłkowi  
oraz przy pomocy wójta i Rady Gminy plac wiejski 
uzyskał altanę, miejsce do grillowania, zadaszoną 

scenę, powstały plac zabaw i siłownia plenerowa, 
ułożono kostkę brukową i posadzono krzewy.   
Zabawa była przednia. Wystąpiła Zagajnica w pięk-
nych kurpiowskich strojach z okolicznościowymi 
przyśpiewkami, wystąpił panie z Klubu Seniora, 
przyjechał zespół Pniaki i Krzaki, były tańce, był 
smakowity poczęstunek, były ćwiczenia na siłowni, 
jednym słowem dla każdego coś miłego i dobrego.

Plac wiejski w Łodziskach po nowemu, 30. września

XXVII Święto Pieczonego Ziemniaka, Szafarczyska, 16 września.
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Pod nową wiatą oraz na murawie boiska 
spotkali się mieszkańcy wsi Kurpiewskie, inau-
gurując tym samym działalność tego obiektu. 

Dymiło ognisko z pieczonymi ziemniakami, 
każdy skosztował wspaniałych wypieków i dań 
przygotowanych wspólnym wysiłkiem, a do 

tego można było poćwiczyć na przyborach oraz 
uczestniczyć w konkursach dla odważnych. No i 
mecz Kawalerowie i Żonaci zakończony remisem.

  Plac wiejski po starym młynie nad Rozogą 
w Łęgu Starościńskim –Walery ożył za sprawą 
miejscowej społeczności.. Plac zakupiono dwa 
lata temu od pani Janiny Klimaszewskiej, której 
pamięć mieszkańcy uczcili minutą ciszy i dobrym 
wspomnieniem. Oficjalnego otwarcia miejsca do 
wypoczynku i wspólnej zabawy dokonali wójt 
gminy Stefan Prusik, radny Józef Szczubełek i soł-
tys Grzegorz Czeleń. O dobry nastrój postarali się 
członkowie Orkiestry Kurpiowskiej, zespół Pniaki 
i Krzaki z Łęgu Przedmiejskiego, a także kapela z 
lat 70- tych Edwarda Bieńkowskiego. Nie zabrakło 
losowania roweru w konkursie bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym WORD. Rower wygrał Paweł 
Piotrowicz, niedawno osiadły w tej miejscowości. 
O sportowe atrakcje dla dzieci postarał się działacz 
LZS Witold Kwiatkowski. Bawiono się doskonale, 
apetyt dopisywał, serwowano doskonałe piwo 
kozicowe, smakowite ciasta, grochówkę i bigos, 
Już teraz sołtys zapowiedział liczne atrakcje, m.in. 
nawiązując do tradycji miejsca po starym młynie 
wodnym, czyli Święta Chleba.  A  do dyspozycji 
mieszkańców i ich gości znajdują się tam okazała 
wiata z grillem, plac ćwiczeń dla dzieci, zadaszona 
scena. Zapewniono także toalety, dostęp do wody 
i oświetlenie.

Na działce kupionej przez gminę Lelis przy Szko-
le Podstawowej w Olszewce powstało nowoczesne 
boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową, 
z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, 
koszykówki, kortem tenisowym i boiskiem do siat-
kówki. Koszt wyniósł 450 tys. zł. Uroczyście oddanie 
do użytku i poświęcenie długo oczekiwanego 
obiektu  z wielką radością przywitała cała społecz-
ność wsi Olszewka i Szwendrowy Most. Wójt gminy 
Stefan Prusik, przekazując boisko dyrektor szkoły 
Annie Górskiej oraz uczniom, zachęcił nie tylko do 
systematycznych ćwiczeń, ale także zaapelował do 

Po długotrwałych staraniach grupy inicja-
tywnej na czele z radnym Andrzejem Brzo-
zowskim, sołtysem Antonim Łępickim i radą 
sołecką: Mariuszem Olechem i Tomaszem 
Laskowskim,  Gmina nabyła 38-arowy plac 
dla potrzeb wspólnoty wiejskiej. W dzień po 
podpisaniu aktu notarialnego inicjator Andrzej 
Brzozowski zorganizował tam pierwszą impre-
zę integracyjną, w trakcie której wraz z wójtem 
Stefanem Prusikiem i sołtysem A. Łępickim  
posadzili na pamiątkę dębowe sadzonki. Na 
zaimprowizowanej scenie wystąpił gościnnie 
zespół Pniaki Krzaki, a także grały zespoły 
muzyczne.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Pogodnie, smacznie i rodzinnie, Oby tak zawsze Drużyna seniorów przed meczem z kawalerami

Społeczność Olszewki i Szwendrowego Mostu oraz ich goście na nowym boisku

Przecięcie wstęgi otwiera nowy etap w życiu wsi Dęby posadzone na pamiątkę święta mieszkańców wsi i gminy

Inauguracja działalności boiska wiejskiego w m. Kurpiewskie, 30 września

Otwarcie placu wiejskiego w Łęgu Starościńskim Walery, 
14 października

Gnaty bawiły się na swoim  
placu, 14. października

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewce, 10. października
mieszkańców i całej społeczności 
szkolnej o poszanowanie tego 
wspólnego dobra, które po wielu 
latach starań udało się wreszcie 
zbudować. Szkoła w Olszewce jest 
ostatnią z ośmiu szkół w gminie 
Lelis, która została wyposażona 
w boisko o takim standardzie i 
takim przeznaczeniu.  Uroczy-
stość uświetniły występy i pokazy 
sportowej sprawności miejscowej 
dziatwy.
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Witamy w gronie pierwszoklasistów
Nowy rok szkolny dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w naszej Gminie to wielkie przeżycie. Swoją przygodę z nauką rozpoczynają 

zarówno najmłodsi uczniowie, jak i ich rodzice oraz wychowawcy. Wszyscy są dumą naszej Gminy i dlatego publikujemy ich zbiorowe portrety jedno-
cześnie  życząc uczniom pierwszych klas oraz ich wychowawcom i nauczycielom całorocznych sukcesów.                   Fot. Antoni Kustusz

Szkoła Podstawowa w Białobieli  (wychowawczyni – Hanna Różycka)

Szkoła Podstawowa w Lelisie (wychowawczyni – Agnieszka Bacławska)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim im. Św. Jana Pawła II  (wychowawczyni – Alicja Brodzik)

Szkoła Podstawowa w Obierwi (wychowawczyni – Katarzyna Dziekońska )

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce (wychowawczyni – Iwona Krupka, 
wspomagająca nauczyciela Ewelina Ciskowska)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim (wychowawczyni – Milena Małkowska)

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach (wychowawczyni – Katarzyna Izydorczyk)

Szkoła Podstawowa w Olszewce (wychowawczyni – Mariola Pawłowska) 
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Jan Paweł II w oczach dziecka

Koncerty dla Niepodległej

Narodowe pojednanie 
z Żeromskim

Rzeźby ozdobią naszą 
gminę

IX edycja Gminnego Konkursu ,,Jan Paweł II 
w oczach dziecka’’, który organizuje społeczność 
szkolna SP w Dąbrówce dostarczył 16. października 
wielu wrażeń miłośnikom recytacji, śpiewu oraz sztuk 
plastycznych. Honorowy patronat nad konkursem 
objął wójt Stefan Prusik, który także ufundował 
główne nagrody. Pulę wzbogacili także dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Ewa Czerkas oraz 
proboszcz ks. kanonik Stanisław Grosfeld. Koordy-
natorem działań związanych z organizacją konkursu 
była nauczycielka Wanda Aptacy, zaś w organizację 
i przebieg została zaangażowana cała społeczność 
szkolna. Celem konkursu było: pogłębianie wśród 
dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twór-
czości i osobowości papieża Jana Pawła II, nawiązanie 
do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w 
życiu i działalności św. Jana Pawła II, rozwijanie 
wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i mło-
dzieży, prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci 
i młodzieży. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach 
wiekowych: kl. I-III, kl. IV- VI oraz kl. VII - VIII.

Na konkurs plastyczny wpłynęło 28 prac z 7. 
szkół naszej gminy. Zgodnie z regulaminem  wyło-
niono i nagrodzono  prace następujących uczniów: 
W kategorii klas I–III: I m. – Natalia Andrzejczyk, 
SP w Łęgu Starościńskim, II m. – Julia Kubeł, SP w 
Obierwi, III m. – Julia Mielnicka, SP w Nasiadkach, 
wyróżnienia: Sylwia Salamucha, SP w Białobieli, Julia 
Nalewajk, SP w Łęgu Starościńskim;  w kategorii klas 
IV–VI: I m. – Kinga Tobojka, SP w Łęgu Starościńskim, 

II m. – Aleksandra Sęk, SP w Lelisie, III m. – Adrianna 
Kowalska, SP w Łęgu Przedmiejskim, wyróżnienia: 
Julia Perzan, SP w Białobieli, Maria Staniek, SP w 
Lelisie, Dominika Pyskło, SP w Łęgu Przedmiejskim;  
w kategorii klas VII–VIII: I m. – Filip Pędzich, SP w Łęgu 
Przedmiejskim, II m. – Aleksandra Kurpiewska, SP w 
Łęgu Starościńskim, III m. – Amelia Kawałek, SP w 
Łęgu Starościńskim, wyróżnienie – Nicole Skrodzka, 
SP w Białobieli.

Do konkursu piosenki papieskiej „Ojcu Święte-
mu śpiewajmy” stanęli uczniowie z 4. szkół w Łęgu 
Starościńskim, Obierwi, Olszewce i Nasiadkach. 
Spośród występujących wyłoniono i nagrodzono 
następujących uczniów: W klasach I–III: I m. – Julia 
Wądołkowska, SP w Olszewce, II m. – Nikola Grala, 
SP w Łęg Starościńskim, III m. – Anna Nasiadka, SP w 
Nasiadkach; w klasach IV–VI: I m. – Amelia Ruszczyk, 
SP w Nasiadkach, II m. – Tomasz Dawid, SP w Obierwi, 
III m. – Weronika Rumińska, SP w Łęgu Starościńskim; 
w klasach VII –VIII: II m. – Zuzanna Szczepanek, SP w 
Obierwi i Julia Dolata, SP w Olszewce.

W konkursie „Recytujmy Janowi Pawłowi II” 
zgłosili się uczniowie 6. szkół. Zgodnie z regulami-
nem konkursu spośród występujących wyłoniono i 
nagrodzono następujących uczniów: w kategorii klas 
I–III: I m.  –Zuzanna Laskowska, SP w Łęgu Przedmiej-
skim, II m. – Maja Zera, SP w Obierwi, III m. – Zuzanna 
Staśkiewicz, SP w Łęgu Starościńskim, wyróżnienia: 
Filip Górski, SP w Olszewce i Julia Mielnicka SP w 
Nasiadkach;  w  kategorii klas IV–VI: I m. – Julia Wasz-
kiewicz, SP w Obierwi, II m. – Magdalena Niechoda, 
SP w Łęg Starościńskim, III m. – Daria Parzychowska, 
SP w Białobieli, wyróżnienia: Julia Sierzputowska, 
SP w Łęgu Przedmiejskim i Wiktor Pawelczyk, SP w 
Nasiadkach; w kategorii klas VI–VIII: I m. – Natalia 
Murach, SP w Łęgu Przedmiejskim, II m. – Aleksandra 
Dębek, SP w Obierwi, III m. – Aleksandra Nalewajk, 
SP w Łęgu Starościńskim.

Po zakończeniu rywalizacji i wręczeniu nagród 
wszyscy odśpiewali papieską „Barkę”, a dzięki go-
ścinności miejscowych pań chętnie pałaszowali 
smakowite kanapki. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

„Przedwiośnie” S. Żeromskiego czytane przed CK-BiS

Rzeźbiarz w trakcie pracy

Oto najlepsi recytatorzy 

Elżbieta Kasznia, solistka Orkiestry Kurpiowskiej w Białobieli Piosenki ułańskie i legionowe dobrze brzmiały w Łęgu Starościńskim

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości stało się wspaniała okazją do wspólnego 
przeżywania okolicznościowych koncertów z 
udziałem artystów scen polskich. Stało się to moż-
liwe po uzyskaniu przez CK-BiS dofinansowania 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Były to 
naprawdę wzruszające chwile, które przeżyli 30. 
września wierni i goście w kościele parafialnym w 

Łęgu Starościńskim oraz  całkiem zabawna, ale i 
ciekawa lekcja historii w kabaretowej wersji na 
poważnie i na wesoło, którą  z udziałem Orkiestry 
Kurpiowskiej oraz kabaretu Koń Polski zorganizo-
wano 13. października w hali Szkoły Podstawowej 
w Białobieli. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

  O twórczym dorobku i poglądach Stefana 
Żeromskiego na Polskę w roku 100-lecia odzy-
skania niepodległości warto pamiętać nie tylko 
przy takich uroczystych okolicznościach. Przeko-
nali się o tym uczestnicy Narodowego Czytania 
,,Przedwiośnia’’ Stefana Żeromskiego, zasiadając 
7 września do lektury na skwerku przy CK-BiS. O 
wzruszeniach pierwszej miłości Cezarego Baryki, 
o idei szklanych domów i pięknych pejzażach, 
opisanych w tej ożywionej lekturze przypomnieli 
wójt Stefan Prusik, Bartosz Podolak, dyr. CKBiS, 
Marta Trzcińska, dyr. Zespołu Szkół w Lelisie, 
bibliotekarze oraz uczniowie kl. V i VIII szkoły 
podstawowej oraz IIIa i IIIb gimnazjum wraz z 
wychowawcami i nauczycielami. Tradycyjnie, 
po skończonym czytaniu, pracownicy CKBiS, 
obdarowali zebranych cukierkami oraz odciskiem 
pamiątkowej pieczęci. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej 
Puszcza w Lelisie oraz Centrum Kultury-Biblioteki 
i Sportu od 3 do 7 września organizowały drugi  
plener rzeźbiarski. Zaproszeni do udziału pasjonaci 
i miłośnicy rzeźbiarstwa w drzewie oraz folkloru 
kurpiowskiego otrzymali do dyspozycji ogromne 
kloce jesionu i topoli, z których powstały rzeźby 
ozdabiające publiczne przestrzenie w naszej gminie. 

Widzowie mogli podziwiać na placu przy ścież-
ce edukacji ekologicznej sztukę wykonywania 
rzeźby przestrzennej, a także poznawać tajniki  
rzeźbiarstwa. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 
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LZS zasłużył na książkę

Jubileuszowe Jesienne Biegi Przełajowe

Ludowe Zespoły Sportowe rozpoczęły działać 
na terenie gromady Lelis w 1966 r, a założycielem 
pierwszego koła był Henryk Chorąży. Później, już w 
gminie Lelis bujny rozwój LZS nastąpił w 1973 r. w 
czasach gdy naczelnikiem nowoutworzonej gmi-
ny został Stanisław Jastrzębski, który ściągnął do 
pracy i aktywizacji LZS Stanisława Niecieckiego.  
    - Dzisiaj gminne zrzeszenie LZS, którym kieruje 
Dariusz Mróz, przez wiele lat wspierane przez 
władze gminne z wójtami Stanisławem Subdą i 
Stefanem Prusikiem może poszczycić się tak licz-
nymi sukcesami, że trzeba to było opisać, najlepiej 
w książce – powiedział na spotkaniu promującym 
wydanie książki ,,Dzieje Ludowych Zespołów Spor-
towych w gminie Lelis’’ jej autor dr Jerzy Kijowski, 
do którego ustawiła się długa kolejka z prośbą o 
podpis.

Spotkanie z udziałem licznej publiczności, 
wśród której było wielu bohaterów wydarzeń 
opisanych przez Jerzego Kijowskiego odbyło się 18 
października w sali widowiskowej CK-BiS. Przybyli 

otrzymali promocyjny egzemplarz bogato ilustro-
wanej książki i zaraz posypały się wspomnienia, 
a wydawca, wójt S. Prusik przypomniał, dzięki 
działalności LZS nasza gmina zyskała światłych i 
zaangażowanych działaczy, radnych i pracowni-
ków samorządowych, zaś książka jest wyrazem 
uznania dla ludzi, którzy za młodu poderwali się 
do czynu i sportowej rywalizacji właśnie za sprawą 
LZS, a dzisiaj z podobnym oddaniem służą naszej 
Ojczyźnie, i tej małej, i tej dużej. Z wielką też rado-
ścią wójt przekazał Witoldowi Kwiatkowskiemu 
dyplom i medal ,,Pro Mazovia’’, których Witek nie 
mógł odebrać w czasie regionalnych dożynek 

Przybyły na promocję wiceprzewodniczący 
Mazowieckiego Zrzeszenia LZS Leszek Piórkowski 
nie krył wzruszenia znajdując na jej kartach swoje 
ślady i dokonania.

– Dzisiaj mam okazję pokazać, że dzięki takim 
ludziom, jacy działają w Lelisie, nasze LZS prze-
trwały i po 70.latach mają się dobrze. Bo każdy 
dołożył swoją cegiełkę i działał w pełni zasłużenie 

może więc być bohaterem tej znakomitej książce 
dra Jerzego Kijowskiego – powiedział Leszek Piór-
kowski.  

Wyrazem uznania dla dokonań naszego LZS 
stało się wręczenie odznak Zasłużonego Działacza 
LZS oraz brązowych, srebrnych i złotych Odznak 
LZS dla licznej grupy byłych i obecnych LZS-
-owców, a także okolicznościowych medali, które 
przygotowało Gminne Zrzeszenie LZS. Posypały 
się wspomnienia, zaś szczególnym akcentem stało 
się wystąpienie Stanisława Subdy, który wspomi-
nając swoje kontakty z LZS zaprezentował z dumą 
koszulkę LZS z numerem 1. 

– Bardzo lubiłem współpracować z LZS, bo ci 
ludzie zarażali wszystkich swoim entuzjazmem 
– powiedział Stanisław Subda. – Przy takim podej-
ściu wszystko stawało się możliwe, a więc zarówno 
budowa stadionu gminnego i budowa licznych 
boisk wiejskich, jak i budowa sal gimnastycznych 
czy organizacja dużych wojewódzkich, a nawet 
krajowych imprez. I cieszę się, że wiele z tego 
klimatu, z tej postawy pozostało do dzisiaj, bo o 
tym jest ta książka.

Organizatorem promocyjnego spotkania było 
CK-BiS, które utworzyło specjalne konto z wpła-
tami na ten cel, a jego głównym sponsorem stał 
się europoseł Jarosław Kalinowski, od lat bardzo 
aktywnie wspierający działalność LZS.  Właśnie 
za to wsparcie oraz pomoc w organizacji histo-
rycznego spotkania, a także za liczne przybycie 
dawnych działaczy i sportowców, którzy znaleźli 
czas na wspomnienia w gronie kolegów,  dzię-
kował  Dariusz Mróz, lider obecnego pokolenia 
LZS-owskiej rodziny. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Na stadionie w Lelisie 8. września już po raz 20. od-
były się  Jesienne Biegi Przełajowe o puchar Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu 
Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis. Wśród uczestni-
ków byli nie tylko biegacze  z gminy Lelis, lecz także 
z sąsiednich gmin, m.in. z Czarni i Olszewa-Borek. 
Ogółem na starcie stanęło 340. sportowców różnych 
roczników. Pogoda dopisała, nad nieszczęśnikami czu-
wała wykwalifikowana służba zdrowia, nagrody były 
godne i zasłużone, a zgłodniałych uczestników karmił 
jak zawsze gościnny CK-BiS, więc wszyscy byli radośni 
i zadowoleni. O dobry nastrój dbała także prowadząca 
zawody Sylwia Smilgin-Kamińska.  Organizatorami XX 
Jesiennych Biegów Przełajowych byli: Rada Gminna 
LZS w Lelisie, Szkoła Podstawowa w Lelisie oraz 
Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu. Oprócz medali i 
pucharów zdobywcy miejsc I-III otrzymywali okolicz-

nościowe koszulki z motywem podkreślającym setną 
rocznicę odzyskania niepodległości, które wręczali 
wójt Stefan Prusik, radny wojewódzki Marian Kru-
piński, a także wiceprzewodniczący Rady Wojewódz-
kiego Zrzeszenia LZS w Warszawie Leszek Piórkowski 
oraz  przewodniczący Rady Gminnego Zrzeszenia LZS 
Dariusz Mróz. Imprezę dofinansowano ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Czołowe miejsca w biegach dla poszczególnych 
roczników zajęli: rocznik 2014 i mł.: 1. Maja Matusiak, 
2. Zuzanna Jóźwiak, obie Przedszkole Samorządowe 
w Lelisie, 3. Łucja Zawojek Przedszkole „Radosny 
Zakątek” w Kadzidle, 1. Antoni Staniek, 2. Mikołaj 
Mażewski, 3. Juliusz Chorąży, wszyscy Przedszkole Sa-
morządowe w Lelisie; rocznik 2012 i mł.: 1. Gabriela 
Laskowska, SP Łęg Przedmiejski, 2. Oliwia Olech, ULKS 
„Białobielki”, 3. Zofia Karczewska, SP Łęg Przedmiejski; 
1. Kacper Nalewajek, SP Łęg Przedmiejski, 2. Bartosz 
Bacławski, 3. Kacper Wiski, obaj SP Nasiadki; rocznik 
2011: 1. Natalia Garbalińska, ULKS „Białobielki”, 2. 
Alicja Prusaczyk, SP Lelis, 3. Amelia Świder, SP Czarnia; 
1. Szymon Brzuzy, SP Nowa Wieś, 2. Jakub Parzych, 
SP Lelis, 3. Oskar Koziatek. SP Czarnia; rocznik 2010: 
1.  Julita Wieremiejczyk, SP Lelis, 2. Gabriela Bałdyga, 
SP Dąbrówka, 3. Zuzanna Parzych, SP Lelis; 1. Jeżek 
Dawid, SP Łęg Przedmiejski, 2. Bartosz Szyszka, SP 
Czarnia, 3. Cyprian Parzych, SP Dąbrówka; rocznik 

2009: 1. Aleksandra Sęk, SP Lelis, 2. Maja Kur, ULKS 
„Białobielki”, 3. Oliwia Murach, SP Czarnia; 1. Filip Pa-
rzych, SP Lelis, 2. Bartosz Deptuła, ULKS „Białobielki”, 3. 
Miłosz Niechoda, SP Łęg Starościński; rocznik 2008: 
1. Adrianna Kowalska, SP Łęg Przedmiejski, 2. Wiktoria 
Tercjak, ULKS „Białobielki”, 3. Wiktoria Borkowska, SP 
Olszewo-Borki; 1. Filip Kowalczyk, SP Obierwia, 2. Jan 
Malinowski, SP Nowa Wieś, 3. Dominik Malinowski, 
SP Olszewo-Borki; rocznik 2007: 1. Maja Wołosz, SP 
Olszewo- Borki, 2. Karolina Ciak, SP Łęg Przedmiejski, 
3. Olga Wieremiejczyk, SP Lelis; 1. Miłosz Brzuzy, SP 
Nowa Wieś, 2. Wiktor Wołosz, 3. Kamil Kaczyński, obaj 
SP Obierwia; rocznik 2006: 1. Wiktoria Prusińska, SP 
Lelis, 2. Zuzanna Gorczyca, SP Dąbrówka, 3. Alicja 
Gontarzewska, SP Lelis; 1. Paweł Goździewski, SP 
Olszewo-Borki, 2. Samuel Płocha, SP Łęg Przedmiejski, 
3. Patryk Glinka, SP Nowa Wieś; rocznik 2005: 1. Julita 
Pierzchała, SP Olszewka, 2. Eliza Pietruczuk, ULKS „Bia-
łobielki’’, 3. Martyna Łępicka, SP Łęg Przedmiejski; 1. 
Marcin Rawa, 2 Adrian Kosakowski, 3. Artur Kosakow-
ski, wszyscy SP Olszewo-Borki; rocznik 2004: 1. Alek-
sandra Andryszczyk, SP Olszewo-Borki, 2. Małgorzata 
Marczak, 3. Kinga Piersa, obie SP Nasiadki; 1. Wojciech 
Wielochowski, SP Nowa Wieś, 2. Jakub Podzielny, 3. 
Karol Bieńkowski, obaj SP Łęg Przedmiejski. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Wyróżnienie medalem pamiątkowym LZS to będzie miła 
pamiątka

Jerzy Kijowski podpisuje autorskie egzemplarze. Na pierw-
szym planie  Mieczysław Nieciecki 

Najmłodsi najbardziej przeżywają swoje sukcesy
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Niezła jesień GLKS

Piłkarki z Lelisa pokazały moc

Łęg Przedmiejski 
zwycięzcą

Lelis w czołówce, 
choć jest niedosyt

– Jak dysponuję wszystkimi graczami, których 
mam na liście, to potrafimy wygrać z każdym, a 
jak tylko pojawiają się braki kadrowe, to mogę 
liczyć punkty i bramki na minus – stwierdza z  
pewnym rozgoryczeniem  Jerzy Dawid, trener 
GLKS po zakończeniu jesiennej rundy rozgrywek 
piłkarskiej B-klasy. 

Po dograniu ostatniego meczu tegorocznej 
jesieni GLKS plasuje się na 6. miejscu w gronie 11. 
startujących drużyn. W swoim dorobku mamy 13 
pkt. a liderujący Wymakracz Długosiodło ma na 
koncie 25 pkt. Taki dorobek po 10. meczach  dały 
nam 4 zwycięstwa i 1 remis. Reprezentanci Lelisa 
mają przy tym negatywny bilans bramkowy 14-28, 
choć w kilku meczach wyniki mogły być lepsze, ale 

albo nie dopisało szczęście, albo sędziowie nie wy-
kazali się dostatecznym poziomem obiektywizmu. 
No cóż, ale to jest sport, więc taki bilans bramek 
trzeba ,,wziąć na klatę’’, choć przegrane mecze u 
siebie bolą najbardziej. Miejmy nadzieję, że wiosną 
będzie lepiej.

Wyniki meczów przedstawiały się następująco: 
GLKS – LKS Andrzejewo 1:4, Wymakracz – GLKS 8:0, 
GLKS – GUKS Krasnosielc 0:1, GLKS – Iskra Zaręby 
Kościelne 2:0, Korona II Ostrołęka – GLKJS 1:1, GLKS 
– WKS Mystkówiec Stary 0:2,  GLKS – KS Pniewo 2:0, 
Orz Goworowo – GLKS 0:1,  GLKS -  FC 2013 Różan 
4:1, ULKS Ołdaki – GLKS 9:1. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

Piłkarze Łęgu Przedmiejskiego okazali się naj-
lepszym zespołem Ostrołęckiej Ligi Piłki Nożnej. W 
finałowym meczu  decydującym o mistrzowskim 
tytule pokonali zespół Hurtowniapilkarska.com 3:0 
(bramki: Kaliszewski, Grala, Kosek) . Na najniższym 
stopniu podium uplasowała się Złota Ostrołęka, 
która wygrała rywalizację w sezonie zasadniczym, 
ale w półfinałowym meczu fazy play-off przegrała 
z zespołem Marcina Buchalskiego - Hurtowniapil-
karska.com.  Dodajmy, że tuż za podium uplaso-
wała się kolejna drużyna z naszej gminy Kuźnia 
Art-Met Olszewka. 

Najlepszym strzelcem rozgrywek został Daniel 
Kaliszewski z Łęgu Przedmiejskiego, który zapisał 
na swoim koncie jedenaście bramek. Najlepszym 
bramkarzem został wybrany Szymon Duszak, 
również reprezentujący Łęg Przedmiejski, a naj-
lepszym piłkarzem całych rozgrywek został Cezary 
Stachowicz ze Złotej Ostrołęki. (ak)

Drużyna GLKS przez meczem z Pniewami 4:1

Fot. archiwum MZOS-TiI Ostrołęce, który był organizatorem ligi

W Ostrołęce 20 października  odbyły się 
Mistrzostwa Międzypowiatowe w piłce nożnej 
dziewcząt w kat. dzieci ( kl. IV - VI). Startowały 
drużyny, które zdobyły mistrzostwo w swoim 
powiecie, a więc  PSP Zaręby Kościelne, SP 2 
Ostrołęka, SP Lelis, SP 5 Wyszków, PSP Żelazna 
Rządowa-Parciaki, SP 2 Maków Mazowiecki.  
Drużyna z naszej gminy  zajęła  II miejsce, ule-
gając w walce o złoto i o awans dziewczętom z 
Makowa.  Drużyna trenowana przez Tomasza 
Jóźwiaka wystąpiła w składzie: Wiktoria Prusiń-
ska (kpt.), Olga Wieremiejczyk, Julia Grzybicka 
(br.), Julita Wieremiejczyk, Nikola Prusińska, Sara 

Ejzemberg, Patrycja Sęk, Emilia Ciak, Aleksandra 
Gontarzewska, Kinga Dzięgielewska, Alicja Gon-
tarzewska, Gabriela Korzeniecka.  Wielkie brawa 
i gratulacje dla dziewcząt za dobrą postawę i 
wysiłek na boisku.

   Dodajmy, że niezłe wyniki uzyskały także inne 
nasze drużyny. Chłopcy z SP Obierwia 23 wrze-
śnia zajęli IV miejsce  w mistrzostwach powiatu 
w minipiłce nożnej.  Drużyna pingpongistów z 
Łęgu Starościńskiego wygrała eliminacje rejo-
nowe w Obierwi i awansowała do mistrzostw 
powiatu. (ak)

Fot. archiwum ZS Lelis

W bibliotece w Kadzidle 26 października odbyło 
się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa 
sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrołęckiego 
za rok 2017/2018. W tym roku wyniki uzyskane 
przez uczniów ostatniej klasy gimnazjum były 
liczone razem z najstarszymi klasami szkoły pod-
stawowej. Kadzidło zostało wybrane na miejsce 
podsumowania, ponieważ właśnie ta gmina 
zajęła I miejsce w powiecie pod względem liczby 
zdobytych punktów. Ma ich w dorobku  aż 2046, 
podczas gdy ostatnia gmina – 501.

Podsumowanie zorganizował Szkolny Związek 
Sportowy, który zajmuje się koordynacją współ-
zawodnictwa szkół. Gości witał Henryk Trzeciak, 
wiceprzewodniczący Powiatowego Grodzko-
-Ziemskiego SZS w Ostrołęce, a wśród gości byli 
starosta Stanisław Kubeł i wójt gminy Kadzidło 
Dariusz Łukaszewski. 

W rywalizacji gmin, które biorą udział we współ-
zawodnictwie w sporcie szkolnym  I m. zajęło 
Kadzidło, II m. Olszewo-Borki, III m. Myszyniec, 
IV m. Lelis, V m. Czerwin, VI m. Rzekuń. Szkoły 
podstawowe: I m. Olszewo-Borki, II m. Kadzidło, 
III m. Troszyn, IV m. Dylewo, V m. Myszyniec, VI m. 
Białobiel. Młodzież: I m. SP w Kadzidle, II m. SP w 
Myszyńcu, III m. Gimnazjum w Olszewie-Borkach, 
IV m. SP w Czerwinie, V m. Gimnazjum w Nowej 
Wsi, VI m. SP w Goworowie. Licealiści: I m. ZSZ w 
Myszyńcu, II m. ZSP w Goworowie, III m. ZSP w 
Łysych, IV m. ZSP w Kadzidle, V m. ZSP w Troszynie, 
VI m. ZSP w Czerwinie, VII m. ZS w Lelisie, VIII m. 
ZSP w Baranowie. (ak)
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 15 grudnia, godz. 10.00, plac wiejski w Aleksandrowie – spotkanie integracyjne „Wigilia na 
sportowo”.

 23 grudnia, godz. 12.00, plac przed CK-BiS – Gminne Spotkanie Opłatkowe. W programie: 
opłatek i wigilijne życzenia, występy zespołów CK-BiS z repertuarem kolęd i pastorałek, poczę-
stunek bożonarodzeniowy.

 CK-BiS informuje i zaprasza… Aleksandrowo 
odzyskuje historię

Wieści Gminne – Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie
07–402 Lelis, ul. Szkolna 37, tel./fax 29 761 10 24, e–mail: sekretariat@lelis.pl; www.lelis.pl, www.bip.lelis.pl. Redaktor
naczelny Antoni Kustusz, antoni.kustusz@neostrada.pl, antoni.kustusz1@gmail.com, tel. 600 240 750; zespół redakcyjny:
Halina Gontarzewska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Andrzej Przeradzki, Barbara Sęk. Projekt graficzny pisma, 
skład i druk: Agencja Informedia, tel. 29 760 91 92, e–mail: info@informedia.pl

Skromny jubileusz z wielkimi osiągnięciami

W trakcie tegorocznego, pierwszego Pikni-
ku Historycznego, który za sprawą sołtysów 
Aleksandrowa – Kamila Stepnowskiego oraz 
Obierwi – Roberta Niedzwieckiego udało się zor-
ganizować 15. września w nowej wiacie na placu 
wiejskim w Aleksandrowie obie wsie mogły we 
wspomnieniach i opowieściach Tadeusza Greca 
przypomnieć swoją historię. Przy tym historię nie 
tylko znaną z podręczników, choćby tę, że nazwa 
Aleksandrowo upamiętnia decyzję cara Aleksan-
dra II o utworzeniu tej wsi i nadania ziemskich na 
jej obszarze, ale także tę małą, a więc o dziejach 
poszczególnych rodzin czy domów. Szczególnie 
ważne dla mieszkańców Aleksandrowa, które nie-
dawno stało się sołectwem, że takim sołectwem 
wieś była już przed wojną, a teraz wraca do swego 
statusu. Piknik jeszcze raz pokazał, jak bardzo go-
ścinni są mieszkańcy obu wsi. Przez cały czas dy-
miła polowa kuchnia z wyśmienitymi grochówką 
i żurkiem, a ciasta i wędliny przygotowane przez 
miejscowe mistrzynie kuchni były wprost rewe-
lacyjne. Przybyłych gości wójta Stefana Prusika, 
ks. proboszcza Zdzisława Dylnickiego, radnego 
wojewódzkiego Mariana Krupińskiego,  Krzysztofa 
Mroza, przewodniczącego Rady Powiatu przywitał 
nawet specjalnie wypieczony chleb „Wydarzenie 
historyczne”, oczywiście do posmarowania sma-
kowitym smalcem. Wszystkim smakowało, a i 
humory dopisywały, więc i wspomnienia posypały 
się barwne i ciekawe. Do opowieści tych jeszcze 
powrócimy na naszych łamach.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Tadeusz Grec, regionalista i poeta 
w rozmowie o historii AleksandrowaPanie dumne ze swoich osiągnięć z kwiatami od młodzieży

Te pięć lat, które 
m i n ę ł o  o d  c hw i -
li powstania Kółka 
Rolniczego „Zręczne 
Ręce” w Łęgu Przed-
miejskim pokazuje ile 
mogą zrobić kobiety, 
jeśli tylko postanowią 
razem zabrać się do 
pracy – stwierdziła w 
swoim przemówie-
niu Barbara Gałązka, 
długoletnia opie -
kunka kół gospodyń 
wiejskich w naszym 
regionie na jubile-
uszowym spotkaniu 
20. października w 
świetlicy w remizie 
OSP. Bo i faktycznie, 
dorobek panie z Łęgu 
mają ogromny. Nie tylko okazały się mistrzyniami w wyrobie kwiatów, palm kurpiowskich, ale także 
występują na scenie w zespole Pniaki i Krzaki, do czego za namową Jana Kani przyciągnęły młodzież 
i teraz występują nie tylko w gminie, ale i na ogólnopolskich przeglądach. A do tego jak gotują! Prze-
konali się o tym goście jubileuszu, wójt Stefan Prusik, radni wojewódzcy Marian Krupiński i Mirosław 
Augustyniak, radny powiatowy Stanisław Subda, panie z Kółka Rolniczego „Zagajnica” w Łodziskach, 
panie z Klubu Seniora przy CK-BiS, nie wspominając miejscowych, radnej Anny Dobkowskiej, sołtysa 
Eugeniusza Bieńkowskiego,  strażaków i wielu innych. Goście nie przyszli z pustymi rękoma. Prezeska 
koła Bogumiła Majewska – Madrak  odebrała więc  laur marszałkowski „Pro Mazovia”, rower „do użytku 
służbowego”, cenny sprzęt AGD od wójta, a malowniczą składankę fotografii i ogromne kwiaty od 
młodzieży i wiele miłych upominków od koleżanek z innych zespołów. 

Po tych słowach uznania i gratulacjach zaczęły się śpiewy i tańce, kapela grała od ucha do ucha, 
młodzież pod wodzą Janka Karczewskiego pokazywała co potrafi, zaś panie zgodnie zachęcały do 
konsumpcji wspaniałych pyszności. Ech, sto lat to mało dla takiego zespołu i dobrej gromady. 

Test i fot. Antoni Kustusz

Goście także pośpieszyli z prezentami


