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Słoneczne dożynki w rytmie oberka i reggae

O znoju rolniczego trudu przypomniał ks. kan. 
Witold Bruliński w swojej homilii wygłoszonej w 
trakcie uroczystej Mszy św. w intencji rolników, 
pamiętali o tym w swoich wystąpieniach wójt 
Stanisław Subda, który otworzył dożynkowe 
obchody, oraz europoseł Jarosław Kalinowski i 
przedstawiciele władz wojewódzkich. Skrom-
ne stoisko MODR było tylko namiastką dotych-
czasowych tradycji, kiedy to dożynki w Lelisie 
gromadziły liczne firmy ubiegające się o zainte-
resowanie rolników, ale i tak liczyła się radość z 
dobrych plonów i wspaniała zabawa wokół sceny 
ustawionej przy GOK-O oraz remizie OSP, a tak-
że na bogato wyposażonym w atrakcje wesołym 
miasteczku. 

Dożynkowe obchody otworzył wspaniały koro-
wód wyjątkowo w tym roku dorodnych i pięknie 
wykonanych wieńców dożynkowych, który prze-
szedł z kościoła parafialnego do sceny, gdzie zo-
stały ustawione ku podziwowi publiczności oraz 
dla srogiej oceny w konkursie na najładniejszy 
wieniec regionu, który będzie reprezentować po-
wiat na wojewódzkich dożynkach w Garwolinie. 
Swoje dożynkowe wieńce przedstawiły do oceny 
jury pracującego pod wodzą starosty Stanisława 
Kubła reprezentujące gminy: wieś Tartak z gm. 

W numerze:

Regionalne dożynki na Kurpiach, które przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyły się 18 sierpnia  
w Lelisie, stały się doskonałą okazją do prezentacji bogactwa kurpiowskiego folkloru oraz rado-
snego świętowania w rytmach rocka i reggae dla tłumnie przybyłych miłośników zespołu Jamal.

Gospodarz dożynek wójt Stanisław Subda wraz 
z Anną Ogniewską, dyr. GOK-O przywitali na sce-
nie delegacje gmin z bochnami dożynkowego 
chleba z tegorocznych zbiorów. Starostami w 
gminach zostali: w Lelisie – Elżbieta i Bogdan Py-
skłowie, w Rozogach – Elżbieta i Daniel Mrozowie, 
w Łysych – Bożena Kowalczyk i wójt Wiesław Ko-
walikowski, w Kadzidle - Barbara Mamajek. By tra-
dycji stało się zadość chleb dziarsko obtańcowa-
no, a następnie rozdzielono wśród publiczności. 

O tradycjach pieczenia dożynkowego bochna 
chleba przypomniała doskonale prowadząca im-
prezę Agnieszka Bałdyga, a jej barwną i ciekawą 
historię uzupełniły śpiewem i tańcem zespoły 
folklorystyczne GOK-O. Część folklorystyczną 
widowiska uzupełniły występy zespołów z gmin, 
które przybyły do Lelisa, a także wspaniały, gorą-
co oklaskiwany koncert Orkiestry Kurpiowskiej z 
solistką Mariolą Ogniewską . 

Przed rozpoczęciem występów zespołów mu-
zycznych odbyła się bardzo miła uroczystość 
wręczenia Annie Ogniewskiej, dyr. GOK-O w do-
wód uznania za dokonania dla kultury regional-
nej nagrody marszałka mazowieckiego i medalu 
,,Pro Mazovia’’, którą wręczyli radny wojewódzki 
Marian Krupiński, dyr. delegatury Urzędu Woje-
wódzkiego Mariusz Popielarczyk oraz wójt S. Sub-
da. Szczególnie wzruszającym akcentem stał się 
występ Apolonii Nowak, która, jak zawsze pięknie, 
odśpiewała nagrodzonej pieśń pochwalną. 

Łyse (II miejsce), wieś Golanka gm. Kadzidło (III 
miejsce), wsi Klon gm. Rozogi (wyróżnienie), gm. 
Baranowo (wyróżnienie), oraz sołectwa z naszej 
gminy: Łęg Przedmiejski (I miejsce), Szwendrowy 
Most, Łęg Walery, Szafarnia, Łodziska (II miejsce 
oraz nagrody specjalne ufundowane przez eu-
roposła J. Kalinowskiego i ks. J. Kotowskiego) , 
Durlasy, Dąbrówka, Obierwia, a także wykonany 
przez zespół Nowe Latko z GOK-O. 

ciąg dalszy na str.5
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Z życia samorządu 

100 miesięcy wśród mieszkańców
Wrześniowe ,,Wieści Gminne’’, które dotarły właśnie 

do mieszkańców naszej Gminy noszą numer 50, a to 

oznacza, iż już 100 miesięcy biuletyn Gminy Lelis trafia 

do wszystkich rodzin w gminie, zapewnia im dopływ nie-

zbędnych informacji oraz ciekawostek z życia gminnego 

samorządu. 

Gminna gazeta informacyjna spełnią szczególną 

rolę w życiu samorządu lokalnego. Informacja stanowi 

bowiem najważniejsze tworzywo dla lokalnej społecz-

ności, dla ożywiających ją demokratycznych procedur i 

podejmowanych wspólnie decyzji. Redakcja każdej ta-

kiej gazety, czy będzie się ona nazywać biuletynem, czy 

pismem lokalnym, działając na co dzień wśród mieszkań-

ców oraz pracując na ich rzecz, wnosi do życia gminy po-

czucie wspólnego interesu, tworzy lokalny patriotyzm, 

integruje i wychowuje gminną społeczność. Taką też rolę 

we wszystkich 50. wydaniach spełniały ,,Wieści Gminne’’ i 

mam nadzieję, że mieszkańcy Gminy tak właśnie ocenia-

ją i odbierają rolę naszego pisma, które ukazując się co 

dwa miesiące, zapewniło im 100 miesięcy stałego kon-

taktu z dokonaniami, problemami i sprawami ważnymi 

dla nas wszystkich, było pożyteczne, umacniało poczucie 

regionalnej, kurpiowskiej tożsamości, prezentowało syl-

wetki i osiągnięcia dzieci i ich rodziców, najmłodszych i 

najstarszych. 

Oczywiście jubileusz ukazania się 50. numeru WGm. 

stanowi dobrą okazję, by podziękować tym wszystkim, 

którzy pomogli Gminie i redakcji w przygotowaniu ma-

teriałów, dostarczali informacji oraz zdjęć, a także służyli 

pomocą w dystrybucji pisma wśród jej mieszkańców. Na 

łamach pisma pojawiło się przecież bardzo wielu auto-

rów, którzy bezpłatnie przekazali swoje materiały do pu-

blikacji, czyniąc to z sympatii i obywatelskiego poczucia 

więzi z mieszkańcami naszej gminy. Wszystkim przy tej 

okazji najserdeczniej dziękuję, bo bez aktywności zarów-

no pracowników Urzędu Gminy, GOK-O, Gminnej Biblio-

teki Publicznej, jak i nauczycieli i dyrekcji szkół, klubów 

sportowych, radnych i sołtysów, a wreszcie wielu osób 

prywatnych, naukowców, obecnych i byłych mieszkań-

ców gminy, nigdy by nie udało się stworzyć i utrzymać 

pisma o takim charakterze i tak dużych oczekiwaniach. 

Dlatego chcę podkreślić, że tworząc nasz biuletyn wszy-

scy jesteśmy wierni Gminie i nadal chcemy by rozwijała 

się pomyślnie, dla dobra jej mieszkańców, ich rodzin i 

znajomych. Dlatego też z radością zapraszamy do czyta-

nia nie tylko jubileuszowego, ale i następnych numerów 

,,Wieści Gminnych’’.

Antoni Kustusz
redaktor naczelny

Teraz tylko cyfrowo Najbardziej oszczędna gmina Mazowsza
23 lipca na terenie gminy Lelis oraz pozosta-

łych gmin powiatu ostrołęckiego wyłączony 
został sygnał analogowy telewizji. Tym samym 
rozpoczęło się nadawanie naziemnej telewizji cy-
frowej, z bogatszą ofertą programową (nawet do 
21 programów), lepszym dźwiękiem i obrazem. 

Nowy sygnał jest także bardziej odporny na za-
kłócenia i umożliwia równoległe nadawanie kilku 
ścieżek dźwiękowych oraz danych dodatkowych 
(np. napisów). Jednoczesny odbiór obu sygnałów 
nie jest jednak możliwy i  dlatego by nadal  od-
bierać program telewizyjny, mieszkańcy naszej 
gminy  muszą przygotować swoje odbiorniki do 
zapowiadanych zmian. Trzeba zmienić odbiornik 
TV na przystosowany do odbioru cyfrowego, za-
montować odpowiednią antenę oraz dekoder. 

Abonenci telewizji, który odbierają sygnał 
poprzez antenę satelitarną lub dzięki dostawcy 
telewizji kablowej nie odczują zmiany. Już teraz 
są przygotowani do wyłączenia sygnału analogo-
wego, a więc  nie muszą zmieniać odbiorników, 
anten lub dokupować dekoderów. (ak)

Pismo ,,Wspólnota’’ dokonało w 15. numerze z 
20 lipca br. podsumowania rankingu gmin, które 
odnotowują najniższe wydatki bieżące na admi-
nistrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Posił-
kowano się danymi uzyskanymi po zakończeniu 
2012 roku. W kategorii gmin wiejskich z ludno-
ścią od 5 do 10 tys. mieszkańców gmina Lelisa za-
jęła 13 miejsce odnotowując 216.22 zł wydanych 
na bieżące wydatki na administrację gminną. 
Zwyciężyła gmina Białobrzegi z woj. podkarpac-
kiego, która wydała 173,36 zł. 

Miejsce gminy Lelis trzeba także oceniać wśród 
gmin województwa mazowieckiego. W rankingu 
,,Wspólnoty’’ gmina Lelis znalazła się w czołówce 

razem z gminą Jednorożec ( 17 – 218,30 zł) oraz 
Łyse (20- 221,99 zł). Oznacza to, iż nasza gmina 
jest w tej dziedzinie najoszczędniejszą gmina na 
Mazowszu. 

Ranking ,,Wspólnoty’’ publikuje się od 2002 
roku. W dotychczasowych edycjach gmina Lelis 
zawsze plasowała się w czołówce, zajmując ko-
lejno miejsca: 26, 20, 11,19, 5, 29, 17 i 12. Jak na 
tę kategorię gmin, która jest najliczniejszą wśród 
ocenianych, to bardzo dobry wynik, który wska-
zuje na roztropność władz gminy przy ustalaniu 
wydatków na administrację. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Aktualności inwestycyjne Gminy
Okres letni oznacza bardzo aktywną pracę 

na rzecz realizacji planu inwestycyjnego. Oto 
informacja o zaawansowaniu poszczególnych 
zadań inwestycyjnych naszej Gminy:

 � Rozstrzygnięty został przetarg na rozbudowę 
stacji uzdatniania wody w Lelisie, który wygra-
ła firma z Białegostoku za kwotę 815 tysięcy 
złotych. Prace zostały już rozpoczęte. Termin 
zakończenia prac zgodnie z zawartą umową 
upływa z końcem października br.

 � Ogłoszony został przetarg na rozbudowę sieci 
wodociągowej w Białobieli, Siemnosze i Łęgu 
Przedmiejskim. Realizacja tej inwestycji nastą-
pi w roku bieżącym. 

 � Zakończone zostały prace przy budowie dróg 
asfaltowych w Szafarni. Łęgu Przedmiejskim, 
Łęgu Starościńskim oraz Lelisie .Wykonawcą 
tych prac była firma z Pułtuska. Koszt tych in-
westycji wyniósł 1 mln 300 tysięcy złotych.

 � Na ukończeniu jest sporządzanie dokumenta-
cji technicznej na przebudowę dróg gminnych 
w Gnatach. We wrześniu zostanie złożony 
wniosek do Wojewody o dofinansowanie tego 

zadania w roku 2014 w ramach tzw. „ schety-
nówek”.

 � 3 sierpnia br. dokonano uroczystego prze-
kazania do użytku zakupionego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łęg Przed-
miejski za kwotę około 250 tysięcy złotych z 
dofinansowaniem ze Starostwa Powiatowego 
w Ostrołęce kwotą 90 tysięcy złotych oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 
Warszawie kwotą 63 tysięcy złotych.

 � Trwają intensywne prace przy rozbudowie 
Szkoły Podstawowej w Białobieli, które wyko-
nuje je firma z Ostrołęki za kwotę 960 tysięcy 
złotych . Zakończenie prac nastąpi jesienią br.

 � Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie 
placu zabaw przy Zespole Szkól w Łęgu Przed-
miejskim. Przetarg wygrała firma z Torunia za 
kwotę 125 tysięcy złotych. Wykonanie zadania 
w roku bieżącym.

 � Wykonano remont nawierzchni dróg poprzez 
powierzchniowe utrwalenie w Olszewce oraz 
w Łęgu Przedmiejskim, który wykonywała fir-
ma z Białegostoku za kwotę około 100 tysięcy 
złotych.

 � Zakończona została adaptacja pomieszczeń 
przy GOK-O na ośrodek rehabilitacji w Lelisie, 
którą wykonywała firma z Ostrołęki. Koszt ada-
ptacji to kwota około 350 tysięcy złotych.

 � Dokonano odbioru technicznego wybudowa-
nego boiska wiejskiego w Gibałce, które wyko-
nywała firma z Kadzidła.

 � Rozpoczęła się realizacja budowy placów za-
baw w Nasiadkach oraz Lelisie, które wykonuje 
firma z Ostrołęki za kwotę około 226 tysięcy 
złotych. Zakończenie budowy przewidziane 

jest jesienią br.
 � Zakończono remont dachu wraz z pomiesz-

czeniami Ośrodka Etnograficznego w Lelisie, 
którą wykonywała firma z Ostrołęki.

 � Rozstrzygnięty został drugi w tym roku prze-
targ na dostawę pospółki żwirowej na remon-
ty i budowę dróg żwirowych na 5 tysięcy m3 
żwiru. Przetarg wygrała firma z Dylewa i rozpo-
częła już dostawę żwiru.

 � W trakcie wykonania jest remont dachu wraz z 
adaptacją pomieszczeń na strychu w Zespole 
Szkół w Lelisie. Wykonuje go firma z Ostrołęki 
za kwotę 173 tysiące złotych.
Na ukończeniu są remonty bieżące prowadzo-

ne w okresie wakacyjnym w szkołach na terenie 
gminy.

Sporządził: Stanisław Subda 
Wójt Gminy

Most uroczyście otwarty Nowe ulice 
na mapach gminy

Po wielu problemach w czasie remontu, ale za 
to uroczyście i bardzo radośnie 5 lipca otwarto 
most na Rozodze w Łęgu Starościńskim. Przecię-
cia wstęgi razem z wojewodą mazowieckim Jac-
kiem Kozłowskim, starosta Stanisławem  Kubłem 
oraz wójtem gminy Stanisławem Subda dokonali 
wszyscy zainteresowani dobrym funkcjonowa-
niem zarówno mostu, jak i tej odnowionej i po-
szerzonej drogi. Inwestycje powstały bowiem ze 
wspólnie połączonych finansów wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych.  Dzięki nim mamy na 
terenie gminy kolejny, nowoczesny ciąg dro-
gowy, wzbogacony o ścieżkę rowerową. Pierw-
szymi, którzy przekroczyli most jak najbardziej 
użytkowo byli rowerzyści i biegacze, których do 
rywalizacji na nowej drodze zachęcił radny po-
wiatowy Waldemar Pędzich. Wśród rowerzystów 
dobrze spisywał się wojewoda oraz inni goście  

uroczystości. Metę wyznaczono sobie w gospo-
darstwie agroturystycznym państwa Murachów 
w Płoszycach.  

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy , podjętymi 
na sesji 28 czerwca, na mapach naszej gminy po-
jawiły się nowe nazwy ulic. W Lelisie mamy więc 
ulicę o nazwie Platynowa, a w Łęgu Przedmiej-
skim pojawiły się ulice o nazwach:  Świerkowa, 
Grafitowa, Wrzosowa, Jabłoniowa i Wiśniowa.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Jeżdżę z głową i już...

Panie aspirancie, jakie wymagania należy 
spełnić, aby zostać policjantem?

– Tych wymagań jest wiele. Tak naprawdę re-
guluje to ustawa o Policji, ale na czoło na pew-
no wysuwa się nieposzlakowaną opinię. To musi 
być podstawowy warunek spełniony przez poli-
cjanta. Osoba, która chce być policjantem musi 
w odpowiedni sposób zachowywać się nie tylko 
w miejscu swego zamieszkania, ale ogólnie za-
chowywać się w sposób porządny. Osoba taka 
powinna nie tylko szanować siebie, ale przede 
wszystkim szanować innych. Oczywiście by zo-
stać policjantem trzeba przejść odpowiednie 
testy. Są to chociażby testy psychologiczne, 
które sprawdzają odpowiednią predyspozycję 
kandydata do tego, czy może pracować w służ-
bie jako policjant i jednocześnie pozwala odpo-
wiedzieć na pytanie czy jako policjant potrafi 
zachować się w sposób odpowiedni w sytuacji 
kryzysowej, bo z takimi sytuacjami kryzysowy-
mi policjant spotyka się najczęściej.

Co sprawia najwięcej problemów  
w codziennej pracy policjanta?

– Ciężko tak naprawdę na to pytanie jedno-
znacznie odpowiedzieć, bo policja jest taką, ja 
bym powiedział, książką napisaną w wielu ję-
zykach i w wielu językach trzeba też ją czytać. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę samą Komendę 
Miejską Policji w Ostrołęce to mamy wiele wy-
działów. Są wydziały operacyjne, są wydziały 
kryminalne, do walki z przestępczością prze-
ciwko mieniu, do walki z przestępczością go-
spodarczą, wydziału ruchu drogowego, pre-
wencja. W każdym wydziale jest zupełnie inna 
specyfika pracy. I tak naprawdę tylu ilu jest 
policjantów, to dla każdego może co innego 
sprawiać mu problemy. Ale jeżeli mielibyśmy 
skupić się na kilku sytuacjach takich ciężkich, 
które mogą przynosić problem, może nie taki 
problem z zachowaniem policjanta, ale które 
są trudne do rozwiązania, to niewątpliwie są 
nimi wszelkie interwencje, gdzie niestety stro-
ną pokrzywdzoną w zdarzeniu jest dziecko. To 
jest to, co zawsze jest trudne dla policjanta, bez 
względu na to ile lat ma służby i w jakim wy-
dziale pracuje.

 

Jakie są najczęstsze i najbardziej niebez-
pieczne wykroczenia popełniane przez rowe-
rzystów?

– Jeżeli chodzi o rowerzystów, to najczęściej 
są to zdarzenia związane z przejeżdżaniem 
przez przejście dla pieszych. Wydaje nam się, 
że jedziemy sobie rowerem i mamy takie same 
prawa, jak osoba piesza. Nie rozglądamy się, nie 
schodzimy z roweru, tylko w momencie gdy wi-
dzimy zielone światło, kiedy widzimy przejście 
dla pieszych, z impetem wjeżdżamy na pasy 
nawet nie zwalniając. To powoduje, że dla kie-
rującego samochodem osobowym jesteśmy 
dużo mniej widoczni niż osoba piesza. Pieszego 

zauważamy z daleka, jak zbliża się, jak wchodzi, 
a rowerzysta porusza się zdecydowanie z więk-
szą prędkością niż porusza się osoba piesza. To 
jest pierwszy taki główny punkt czyli wjeżdża-
nie na przejście dla pieszych, a pozostałe prak-
tycznie pokrywają się ze sobą. To jest chociażby 
jazda na niedozwolonym odcinku drogi, to jest 
chociażby poruszanie się rowerami, które mają 
nieodpowiedni stan techniczny, ale także bez 
kasku - zwłaszcza w przypadku osób najmłod-
szych.

Czy Pana zdaniem można wskazać określoną 
grupę rowerzystów, którzy najmniej rozważ-
nie zachowują się na drodze?

– Ciężko tak naprawdę wskazać taką grupę 
lub sprecyzować, która jest najmniej rozważ-
na. Niewątpliwie najczęściej są to osoby, które 
dużo już jeżdżą po drodze, popadają już w pew-
ną rutynę i wydaje im się, że wiedzą wszystko, 
a w efekcie często popełniają błędy. Będą to na 
pewno osoby, które nie znają przepisów ruchu 
drogowego, ale także te, które nie zdawały żad-
nych egzaminów na kartę rowerową i nie miały 
możliwości pogłębić tej wiedzy. Bo nie oszukuj-
my się, ktoś kto ma ukończony osiemnasty rok 
życia, a nie posiada karty rowerowej i będzie 
się poruszał drogą, to nie jest osoba, która zna 
przepisy ruchu drogowego, skoro wcześniej nie 
przygotowała się w żaden sposób do jakich-
kolwiek egzaminów. Tym bardziej jeżeli weź-
miemy pod uwagę fakt, że przepisy w ruchu 
drogowym raz na jakiś czas się zmieniają i to 
trzeba automatycznie uzupełniać. Jeżeli jednak 
musielibyśmy się skupić na rowerzystach, to na 
pewno ryzykują ci, którzy jeszcze nie mają kar-
ty rowerowej a już jeżdżą rowerami po drogach 
publicznych. Negatywnie oceniam rodziców, 
którzy pozwalają na taką jazdę rowerem. A z 
drugiej strony zawsze podkreślam, że zawsze 
niebezpieczne sytuacje powodują te osoby, 
które decydują się na jazdę rowerem w stanie 
nietrzeźwości lub po spożyci alkoholu, choć do-
tyczy to osób starszych.

Czy uważa Pan swoją pracę za niebezpiecz-
ną? Czy był Pan kiedyś zmuszony, aby użyć 
broni?

– Jeżeli chodzi o pracę policjanta, to głów-
nie jest to służba, która powoduje, że musimy 
się liczyć z każdą sytuacją. Bez względu na to 
w jakim jesteśmy wydziale, bez względu na to 
ile mamy lat służby i bez względu na to, czy je-
steśmy na wolnym, czy też jesteśmy na służbie. 
Musimy się liczyć z tym, że jest to coś więcej 
niż tylko osiem godzin spełnionych w pracy i 
zawsze kiedy widzimy łamanie prawa musimy 
zareagować, w tym przypadku w sposób odpo-
wiedni. Miałem taką sytuację, gdzie musiałem 
użyć broni palnej, ostatecznie nie musiałem 
strzelać do osoby i to jest bardzo ważne, acz-
kolwiek jest to sytuacja myślę, że dla każdego 
policjanta traumatyczna. Każde przeładowanie 

broni, wycelowanie w kierunku drugiego czło-
wieka powoduje stres, bez względu na to kim 
ta osoba będzie. A jeżeli jest inaczej, bo osoba 
taka nie czuje stresu przy wyciąganiu broni, na-
rzędzia które może przysporzyć powodów do 
bardzo poważnych obrażeń, nawet do śmierci 
drugiej osoby to uważam, że jest to coś nie w 
porządku i powinno się taką osobę skierować 
na badania.

Czy lubi Pan swoją pracę ? 
– Czy ja lubię swoją pracę ? Ja uwielbiam 

swoją pracę. Można powiedzieć, że moja praca 
jest dla mnie jednocześnie moją pasją . Może 
jest to spowodowane tym, że ja uwielbiam to 
co robię, czyli zarówno to co jest związane z 
pracą w charakterze oficera prasowego, pracą 
związaną w zespole komunikacji społecznej, ale 
także to co stwarza możliwość spotykania się z 
wieloma ludźmi. U mnie nie ma takiego same-
go dnia. Dlatego też codziennie spotykam się 
z nowymi sytuacjami – to powoduje, że moja 
praca cały czas, z dnia na dzień wydaje mi się 
jeszcze bardziej atrakcyjna, niż miało to miejsce 
dzień wcześniej czy rok wcześniej. I to powodu-
je, że praca policjanta ogólnie, już nie tylko na 
moim stanowisku, ale ogólnie praca policjanta, 
moim zdaniem, jest jedną z najciekawszych, bo 
nigdy nam się nie powtórzy ten sam dzień . Za-
wsze musimy się liczyć z czymś nowym . 

Dziękujemy za rozmowę . 

Fot. Antoni Kustusz

W Zespole Szkół w Lelisie podsumowano realizację projektu „Jeżdżę z głową”, którego głów-
nym celem było podniesienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W trak-
cie spotkania podsumowującego rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce 
asp. Sylwester Marczak udzielił wywiadu przedstawicielkom gimnazjalistów – Emilii Chabe-
rek i Wiktorii Piersa z kl. Ib. Oto zapis tej ciekawej rozmowy: 
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Słoneczne dożynki w rytmie oberka i reggae (ciąg dalszy ze str. 1)

Tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy, który odbył się 14 lipca połączono 
z obchodami jubileuszu 20-lecia parafii w Lelisie. 
Była to niezwykła niedziela dla mieszkańców Leli-
sa i pobliskich wsi. Po mszy św., którą celebrował 
JE ks. biskup łomżyński Janusz Stepnowski, przed 
kościołem odbyła się część artystyczna, w której 
koncertowała Orkiestra Kurpiowska i wystą-
pił zespół Nowe Latko, a także swą poezję za-
prezentowali lokalni poeci: Edward Parzych, 

Teresa Szymczyk i Henryk Kulesza. Gościnnie 
wystąpił Teatr Form Różnych z Zambrowa. 
 Następnie chętni mogli wziąć udział w rozgryw-
kach w ringo i pograć w piłkę nożną. Były również 
stoiska gastronomiczne, gdzie można było skosz-
tować ciasta, kugla, piwa kozicowego. Jednym 
słowem wszyscy mogli włączyć się do festynu, 
który po raz pierwszy w parafii został zorganizo-
wany wspólnie przez proboszcza parafii i GOK-O.

Anna Ogniewska

Przedszkolaki, które korzystały z możliwości 
edukacyjnych i wychowawczych w ramach pro-
jektu ,,Otwarte Przedszkola’’ w Zespole Szkół w 
Łęgu Przedmiejskim 21 czerwca pokazały cze-
go się nauczyły po rocznej pracy z opiekunami. 
dzieci zaprezentowały licznie przybyłym rodzi-
com spektakle ,,Czerwony Kapturek’’ oraz ,,Jaś i 
Małgosia’’, a także liczne, wzruszająco wykonane 
wierszyki i piosenki. 

W swoim wystąpieniu podsumowującym ca-
łoroczny projekt, dyrektor szkoły Marzena Ko-
walska podziękowała wszystkim za wspólnie 
spędzony czas, pełen zabaw i twórczych działań 
w odkrywaniu świata oraz za wspólną przygodę 
w poszukiwaniu i zdobywaniu wiedzy. Za realiza-
cję projektu ,,Otwarte Przedszkole’’ odpowiada-
ły: Marzena Kowalska, Alina Puchalska, Elżbieta 
Stenka i Renata Kurpiewska. Przedszkolaki trafią 
teraz do szkoły bogatsze o wiedzę i wrażenia 
zdobyte w przedszkolu otwartym na nowe moż-
liwości. (ak)

Otwarte Przedszkole 
– podsumowane

Wspólne obchody jubileuszu

Fot. Tomasz Szczubełek

Później rozpoczęła się wspólna zabawa, do 
której zachęcali artyści z zespołu Elmer i towa-
rzyszące im urodziwe artystki z Rosyjskiej Rewii 
Tanecznej, które poderwały z ławek wszystkich 
panów, a także niezwykły, grający na żywo zespół 
muzyków rockowych z powiatu ostrołęckiego 
pod kierunkiem Jarosława Drężka z Zalasu, mają-
cy w składzie harmonistę Zenona Kaczyńskiego, 
solistkę i skrzypaczkę Ewelinę Drężek. Zespół, 
występujący pod nazwą Ewelman, pokazał, że 
wśród muzyków na co dzień grających w róż-
nych placówkach kultury i domach weselnych 
naszego powiatu może powstać zupełnie nowa 
jakość, którą warto się chwalić i podtrzymywać. 
Jeśli do tego dodać pokazy walk MMA w wyko-
naniu pięściarzy i mistrzów sportów walki z klu-
bu Gladiator w Ostrołęki, których przedstawił ich 
trener, niekwestionowany autorytet Wojciech 
Dudkowski, to już widać, że atrakcji nikomu nie 
brakowało. 

Ukoronowaniem wieczoru stał się występ dłu-
go oczekiwanego ze względu na precyzyjne i 
skomplikowane strojenie aparatury, zespołu Ja-
mal, który jednak jak już zagrał to porwał do góry 
,,łapy’’ o co gorąco prosił jego solista. Na występ 
zjechały prawdziwe tłumy fanów takiej muzyki, a 
parkingi i pobocza dróg wiodących do Lelisa były 
całkowicie zastawione ich pojazdami. Jeszcze 
raz okazało się, że budowa dróg z rozszerzeniem 
w formie ścieżki rowerowej stanowi doskonały 
sposób na rozładowanie takich transportowych 
najazdów. 

Koncert zakończył się późna nocą, skoro wójt 
S. Subda już na początku festynu zapowiedział, 
że nie wyznacza godziny jego zamknięcia. Obyło 
się bez specjalnych incydentów, choć dla nikogo 
nie zabrakło ani napojów, ani posiłków i innych 
atrakcji. 

Dożynkowe świętowanie w Lelisie współor-
ganizowali wójt gminy Stanisław Subda wraz z 
Urzędem Gminy, Starostwo Powiatowe, OSP w 
Lelisie, proboszcz J. Kotowski oraz Zespół Szkół w 
Lelisie. Imprezę sponsorowali: Starostwo Powia-
towe, SANPROD Ostrołęka, Tadeusz Choroszew-
ski – Usługi Transportowe, Obierwia, Regina i Ma-
rek Wójcikowie – Piekarnia ,,Józef ‘’w Białobieli, 

Stanisław Krystian, Łodziska, Andrzej Sęk – sklep 
As Met, Lelis, ks. Janusz Kotowski, Sylwester Ka-
miński oraz liczni anonimowi sponsorzy.

Dodajmy, że w trakcie dożynek o pokaz swoich 
niezwykłych umiejętności kulinarnych dla gości i 
występujących zespołów postarały się gospo-
darstwa agroturystyczne z naszej gminy, które 
rywalizowały w konkursie na najlepszą potrawę. 
Wszyscy otrzymali wyróżnienia , a swoje smako-

wite wyroby i wypieki przygotowały gospodar-
stwa: „Kurpianka” Teresy Szymczyk, Lelis, Adama 
i Janiny Murach, Płoszyce, Heleny Bednarczyk, 
Dąbrówka, Janusza i Małgorzaty Pliszka, Olszew-
ka, Elżbiety i Mirosława Piersów, Olszewka , Zofii 
Deptuły, Gąski, Ireny Puchalskiej, Lelis, Ewy i Ma-
riusza Olechów, Gnaty. Gratulujemy i dziękujemy. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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„COGITO ERGO SUM” 

Autorką zadań dla gimnazjalistów lubią-
cych „łamać sobie głowę” była Anna Alina 
Żmudzińska – psycholog z PPP w Myszyńcu, 
która jest związana z konkursem od jego po-
czątku., Zgodnie z regulaminem do konkursu 
mogło przystąpić po troje uczniów z klasy I 
lub II gimnazjum, a więc w zmaganiach star-
towało 27 gimnazjalistów z 9 szkół – Obier-
wia, Lelis, Rzekuń, Olszewo-Borki, Ołdaki, 
Czerwin, nr 1 w Ostrołęce, nr 3 w Ostrołęce 
i nr 4 w Ostrołęce , którzy przez 70 minut 
rozwiązywali łamigłówki logiczne. Do roz-
wiązania mieli 15 zadań, które wymagały 
umiejętności logicznego myślenia, wycią-
gania wniosków, znajomości reguł matema-
tycznych , zdolności przetwarzania informacji 
optycznej, rozpoznawania wyrazów o tym 
samym znaczeniu, określania analogii i znajo-
mości przysłów. 

Wyniki indywidualne: 
 � I miejsce – Piotr Wójcik -27 pkt. - Gimna-

zjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w 

Ostrołęce
 � II miejsce – Arkadiusz Dawid - 26 pkt. – 

Publiczne Gimnazjum w Obierwi 
 � III miejsce –Tomasz Mrozek- 25,75 pkt. - 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ol-
szewie – Borkach 

Wyniki zbiorowe:
 � I miejsce – Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Ku-

socińskiego w Ostrołęce, 
 � II miejsce – Gimnazjum im. Papieża Jana 

Pawła II w Olszewie –Borkach, 
 � III miejsce – Gimnazjum nr 4 w Ostrołęce,
 � IV miejsce – Publiczne Gimnazjum w 

Obierwi oraz Gimnazjum im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu. 
Serdecznie gratulujemy uczniom naszego 

gimnazjum, których do konkursu przygoto-
wała Danuta Godzina – nauczyciel mate-
matyki. Mamy nadzieję, że zachęceni osią-
gnięciami, przystąpią do konkursu za rok i 
zdobędą tytuł „Mistrza COGITO”. (dg)

W Szkole Podstawowej w Olszewce odbył się 
V Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Do 
konkursu przystąpiły reprezentacje uczniów 
klas I-III ze szkół w Dąbrówce, Obierwi, Nasiadek, 
Łęgu Starościńskiego, Lelisa, Białobieli i Olszew-
ki. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki 
poziom językowy i artystyczny. Komisja w skła-
dzie: Sylwia Kluczek, Monika Sakowska, Beata 
Marzewska, Dorota Piersa, Beata Modzelewska i 
Marek Prusaczyk, przyznała następujące miejsca 
w poszczególnych kategoriach:
Klasy I

I miejsce: Maja Staśkiewicz, SP Łęg Starościński
II miejsce: Zuzanna Szczepanek, SP Obierwia
III miejsce: Wiktoria Chaberek, SP Lelis

Klasy II
I miejsce: Iga Śnietka, SP Dąbrówka
II miejsce: Piotr Łępicki, SP Łęg Starościński
III miejsce: Marlena Piersa, SP Nasiadki

Klasy III
I miejsce: Maja Korzeniecka, SP Białobiel 
II miejsce: Wiktoria Kubeł ,SP Łęg Starościński
III miejsce: Wiktoria Wiśniewska, SP Obierwia
III miejsce: Julia Bałon, SP Olszewka
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody 

książkowe sponsorowane przez wydawnictwa 
Macmillan i Oxford. Dla uczestników konkursu 
poczęstunek przygotowała Rada Rodziców. 

Oprac.: Beata Modzelewska

Uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej 
w Białobieli doskonale wiedzą, jakie produkty 
żywnościowe przyczyniają się do ich prawidło-
wego rozwoju i wzrostu oraz które na pewno im 
szkodzą. W ciągu II semestru w ramach programu 
„Owoce w szkole” otrzymywali owoce i soki, któ-
re bardzo im smakowały. Na podsumowanie ak-
cji dzieci z kl. I wykonały prace plastyczne „Moje 
ulubione warzywa i owoce” oraz uczestniczyły w 
pogadance prowadzonej przez pielęgniarkę L. 
Żelazną na temat „Zdrowe odżywianie”. 

Justyna Rzewnicka

V Konkurs Piosenki 
Anglojęzycznej

Owoce są zdrowe

Olimpiada dla myślących

VIII Gminna Olimpiada z edukacji matematycz-
nej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, 
która odbyła się 14 czerwca w Szkole Podstawo-
wej w Olszewce, a więc już po zamknięciu po-
przedniego numeru WGm., umożliwiła rywaliza-
cję uczniom ze wszystkich szkół z terenu naszej 
gminy. 

Wszystkich bardzo gościnnie witała dyrek-
tor Anna Górska, a po otwarciu Olimpiady 22 
uczniów przystąpiło do godzinnego rozwiązywa-
nia testów składających się z 20 zadań o zróżnico-
wanej trudności. A oto tegoroczni laureaci: 

KLASA III
I miejsce, Jakub Kurgan – SP Nasiadki, II m. Wik-

toria Wiśniewska – SP Obierwia, III m. Wiktoria Ku-
beł - SP Łęg Starościński; 

KLASA II
I miejsce, Piotr Łępicki – SP Łęg Starościński, II 

m. Iga Śnietka – SP Dąbrówka, III m. Zuzanna Ko-
walska – SP Łęg Przedmiejski; 

KLASA I
I miejsce, Patrycja Kurpiewska – SP Łęg Przed-

miejski, II m. Bartosz Kowalczyk – SP Obierwia, III 
m. Weronika Marias - SP Białobiel. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my i nagrody ufundowane przez Wójta Gmina 
Stanisława Subdę. Laureaci dostali planszowe 
gry dydaktyczne, pozostali uczestnicy zestawy 
do kolorowania. Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów! (ak)

Fot. archiwum szkoły

Troje uczniów z Publicznego Gimnazjum z Obierwi: Arkadiusz Dawid – kl. I , Milena 
Murach – kl. II, Daniel Zamojski- kl. I, uczestniczyło w konkursie logicznego myślenia dla 
uczniów klas I i II gimnazjum, którego organizatorami była Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Myszyńcu i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu.
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Złote dziesiątki Gminy Lelis
Za nami rok szkolny 2012/2013, w którym szkolne społeczności naszej gminy odnotowały liczne sukcesy i dokonania. Były one zarówno rezulta-

tem wspólnej, szkolnej pracy, jak też sukcesem indywidualnym, osiągniętym w wyniku własnych starań, często kosztem wielu wyrzeczeń i dużego 
wysiłku. Coraz częściej te osobiste osiągnięcia nazywamy kompetencjami, bo też stanowią one swoistą inwestycję w przyszłe możliwości zawodo-
wej kariery, dają umiejętności, które zaowocują na studiach czy w pracy naukowej. Dlatego nasze gminne Złote Dziesiątki traktujemy jako dobre 
zapowiedzi przyszłych sukcesów, jako potwierdzenie całorocznej pracy, jako uznanie dla uzyskanych wyników zarówno w nauce, jak i w zdobytych 
kompetencjach. Wszystkim, którzy znaleźli się w tegorocznej edycji w gronie Złotych Dziesiątek, a także ich nauczycielom i rodzicom, serdecznie 
gratulujemy oraz życzymy wymiernych sukcesów w kolejnym roku szkolnej pracy. Na jej rezultaty czekają nie tylko Wasi rodzice, ale także czeka cała 
nasza gminna, samorządowa wspólnota.

Jedyną szkołą w gminie, która prowadzi edu-
kację zawodową i ogólnokształcącą dla doro-
słych jest Zespół Szkół w Lelisie. 

– Dzięki kwalifikacjom i wykształceniu, któ-
re można zdobyć w naszej szkole absolwenci 
łatwiej znajdują pracę, a trzeba powiedzieć, że 
pracodawcy coraz częściej poszukują osób, które 
posiadają różnorodne, ale konkretne kwalifika-
cje, umożliwiające szybkie dostosowanie się do 
wymagań nowego miejsca pracy – stwierdza dy-
rektor szkoły Urszula Laska. 

W nowym roku szkolnym do oferty kształcenia 
przygotowanej właśnie do potrzeb rynku pracy 
przybył roczny kurs - asystentka stomatologicz-
na. Oczekiwania są bardzo duże, bowiem od 
2015 r. w każdym gabinecie stomatologicznym 

pojawi się obowiązek zatrudnienia asystentki 
stomatologicznej. 

Jakie specjalności można zdobyć w leliskiej 
placówce? Oferta jest bardzo bogata. Młodzież 
po gimnazjum może uzyskać w formie 3-let-
niej Zasadniczej Szkoły Zawodowej kwalifikacje 
sprzedawcy, cukiernika, piekarza, kucharza, me-
chanika pojazdów samochodowych, elektryka, 
fryzjera, rolnika, montera sieci, instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych, lakiernika, mechanika- mon-
tera maszyn i urządzeń, elektromechanika oraz 
pokrewnych, a także zdobyć wykształcenie tech-
nikum w agrobiznesie i handlu. Dorośli mogą do-
kończyć edukację na poziomie Liceum Ogólno-
kształcącego, co pozwoli im kontynuować naukę 
na studiach, a ponadto uzupełnić kwalifikacje w 

zaocznej szkole policealnej w specjalności tech-
nik informatyk i technik rachunkowości, technik 
BHP, oraz we formie rocznych kursów dla opieku-
nów medycznych i opiekunów środowiskowych. 

– Stawiamy na konkretne oczekiwania rynku 
oraz potrzeby uczniów i jesteśmy przekonani, że 
zarówno młodzież, jak i dorośli wyniosą z Lelisa 
taki poziom kwalifikacji, iż nikt nie będzie wsty-
dził się naszego świadectwa w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz w pracy – dodaje dyr. U. La-
ska.

Warto więc zawitać do szkoły, która tak dba o 
swoich absolwentów. Więcej na stronie www.zsl.
edu.pl. (ak)

Nowe możliwości kształcenia w Zespole Szkół w Lelisie

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Mrozek

Wójt Gminy
StanisławSubda

Szkoła Podstawowa w Białobieli

1. Szymon Białobrzeski, kl. IV, 
2. Wiktoria Kaczyńska, kl. IV, 
3. Wiktoria Kowalska, kl. IV, 
4. Katarzyna Gudelska, kl. IV, 
5. Małgorzata Murach, kl. IV, 
6. Paulina Bieńkowska, kl. IV, 
7. Marlena Olszewska, kl. V, 
8. Aneta Orzechowska kl. VI, 
9. Julia Przybyła, kl. IV, 
10. Aneta Sieruta, kl. VI, 

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

1. Piotr Bubrowiecki, kl. V
2. Mateusz Puławski, kl. VI
3. Paulina Parzych, kl. IV
4. Klaudia Puławska, kl. VI
5. Angelika Kołodziejczyk, kl. IV
6. Kamil Pianka, kl. IV
7. Marek Puławski, kl. IV 
8. Marlena Parzych, kl. VI
9. Aleksandra Polewacz, kl. VI
10. Patrycja Szymczyk, kl. V

SP w Łęgu Przedmiejskim 

1. Oliwia Kruczyk, kl. V,
2. Łucja Anastazja Kurpiewska, 

kl. IV,
3. Maja Dąbrowska, kl. VI,
4. Magdalena Kruczyk, kl. VI,
5. Natalia Kochanek, kl. IV,
6. Paulina Kurpiewska, kl. V,
7. Kinga Zadroga, kl. IV,
8. Julia Szczubełek, kl. IV,
9. Edyta Kwiatkowska , kl. IV,
10. Bartłomiej Laskowski, kl. IV

Szkoła Podstawowa 
w Łęgu Starościńskim

1. Krzysztof Rudzik, kl. VI, 
2. Sebastian Szczubełek, kl. VI, 
3. Damian Szczubełek, kl. VI, 
4. Wiktoria Nalewajek, kl. IV,
5. Magdalena Podeszwa, kl. V,
6. Wiktoria Puławska, kl. VI, 
7. Natalia Nadolna, kl. VI,
8. Eliza Łępicka, kl. V,
9. Kacper Andrzejczyk, kl. IV,
10. Kacper Staśkiewicz, kl. VI

Złota dziesiątka SP Nasiadki 

1. Kamila Duszak, kl. V,
2. Julia Pulwin , kl. IV, 
3. Natalia Wiska , kl. IV,
4. Amelia Gromek , kl. IV, 
5. Sebastian Prusaczyk, kl. V,
6. Alicja Chojnowska , kl. VI, 
7. Karolina Prusaczyk , kl. VI, 
8. Kinga Piersa Kinga, kl. IV,
9. Wiktoria Lutrzykowska , kl. IV, 
10. Jakub Kurgan, kl. III.

Szkoła Podstawowa w Lelisie

1. Ewelina Kaliszewska, kl. VI,
2. Daniel Kaliszewski, kl. V,
3. Weronika Chaberek, kl. V,
4. Adrian Traczewski, kl. VI,
5. Katarzyna Mąka, kl. V,
6. Aleksandra Wieremiejczyk, kl. 

VI,
7. Emilia Grzyb, kl. VI,
8. Viktoria Ejzemberg, kl. VI,
9. Julita Parzych, kl. VI,
10. Jakub Marzewski, kl. IV

Szkoła Podstawowa w Obierwi

1. Michał Niedźwiedzki, kl. V,
2. Mariusz Lenkiewicz, kl. VI,
3. Wiktoria Kowalczyk, kl. V,
4. Wiktoria Waszkiewicz, kl. V,
5. Radosław Iwanowicz, kl. VI,
6. Natalia Brzozowska, kl. VI,
7. Karol Brzozowski, kl. IV,
8. Jakub Dziekoński, kl. V,
9. Paulina Szymczyk, kl. IV,
10. Martyna Madrak, kl. IV.

Szkoła Podstawowa w Olszewce

1. Karol Mróz, kl. V,
2. Adam Piątkowski, kl. VI 
3. Krystian Duszak, kl. VI,
4. Klaudiusz Pianka, kl. IV,
5. Julia Bałon, kl. III,
6. Oliwia Orzechowska, kl. III,
7. Dominik Wołosz, kl. III,
8. Oskar Niedźwiedzki, kl. III,
9. Dominik Antoszewski, kl. III,
10. Wiktor Ciuchta, kl. II.

 
Publiczne Gimnazjum w Lelisie

1. Natalia Parzych, kl. IIIa,
2. Ewelina Choroszewska, kl. IIb,
3. Natalia Mąka, kl. IIb,
4. Beata Rydel, kl. IIIa,
5. Monika Krystian, kl. Ib,
6. Klaudia Krystian, kl. IIIb,
7. Daniel Krystian, kl. Ib,
8. Dominika Prachniak, kl. IIa,
9. Magdalena Chaberek, kl. IIa,
10. Patrycja Ejzemberg, kl. Ia.

Publiczne Gimnazjum 
w Łęgu Przedmiejskim

1. Martyna Szymczyk, kl. IIIb,
2. Magdalena Bakuła, kl. Ia,
3. Izabela Kowalczyk, kl. Ib,
4. Natalia Małgorzata Parzych, kl. 

IIIa,
5. Katarzyna Duszak, kl. IIb,
6. Sebastian Piekarski, kl. IIIa,
7. Michał Kurpiewski, kl. IIa,
8. Marcin Raszkiewicz, kl. Ia,
9. Kinga Kabacik, kl. IIIb,
10. Marcin Kurpiewski, kl. IIIa.

Publiczne Gimnazjum 
ww Obierwi

1. Milena Murach, kl. II,
2. Suchecka Dominika, kl. II,
3. Magdalena Ciuchta , kl. I,
4. Arkadiusz Dawid , kl. I,
5. Anna Dębek , kl. II,
6. Karina Kisiel, kl. III, 
7. Artur Prusaczyk , kl. III, 
8. Aleksandra Choroszewska, kl. I,  
9. Kinga Lenda, kl. I, 
10. Anna Duszak , kl. I.
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Oddany zakonnik i kapłan rodem z Obierwi

Orkiestra Kurpiowska zrobiła furorę w Kiejdanach

W trakcie moich poszukiwań biografii ludzi 
związanych z Kurpiowszczyzną natrafiłem na 
mało znaną postać rodem z Obierwi. Myślę, że 
biogram ten zaciekawi czytelników Wieści Gmin-
nych i dlatego przekazuję go do dyspozycji re-
dakcji. 

Ksiądz kapucyn Karol Szczepanek – rocznik 
1912, urodził się w Obierwi, obecnie gm. Lelis w 
rodzinie Franciszka i Franciszki z domu Zamojska. 
Po odbyciu służby wojskowej w 1937 r. wstąpił do 
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warsza-
wie. Śluby zakonne złożył w 1938 r. i został skie-
rowany, jako brat zakonny do pracy w Kolegium 
św. Fidelisa w Łomży, a następnie do nowoutwo-
rzonej placówki kapucyńskiej w Przełomie nad 
Niemnem (obecnie Białoruś), powstałej dzięki 
staraniom arcybiskupa wileńskiego Romualda 
Jałbrzykowskiego. Podczas II wojny światowej, 
pomimo prześladowań przez Niemców, a póź-
niej przez władze sowieckie, brat Karol pozostał 
na placówce i prowadził nadal życie zakonne. Po 
skończonej wojnie, pod rządami komunistów. 
wspólnota zakonna w Przełomie przeżywała 
trudne chwile. W latach 50-tych ubiegłego wieku 
drewniany kościół został rozebrany, a w klaszto-
rze umieszczono siedzibę szkoły. W tej niezwykle 
trudnej sytuacji kapucyni zamieszkiwali w jed-
nym z budynków gospodarczych. Jednak, mimo 
szykan i prześladowań, zakonnicy dalej prowa-
dzili pracę duszpasterską.

Po pewnym czasie brat Karol nawiązał kon-
takty z duszpasterzami na Ukrainie oraz w Ka-
zachstanie i wspierał ich w posłudze kapłańskiej. 
Dostrzegał bowiem istniejący tam brak księży i 
perspektyw dla nowych święceń. W tej sytuacji 
pobierał potajemnie nauki z zakresu teologii i 

filozofii od księży pracujących na terenie byłego 
Związku Radzieckiego z myślą o przyjęciu świę-
ceń kapłańskich. W 1968 r. brat Karol, po wielu la-
tach rozłąki, odwiedził Polskę oraz swoją rodzinę 
i krewnych na Kurpiach. Wtedy też w Płocku z rąk 
bpa Sikorskiego przyjął święcenia diakonalne, 
a następnie 26 lipca 1968 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie od bpa siedleckiego Wacława Skomo-
rucha. Z obawy przed prześladowaniami i wobec 
groźby pociągnięcia biskupów do odpowiedzial-
ności karnej przez komunistów, dekret święceń 
podpisał Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński – 
nieustraszony orędownik kościoła na Wschodzie.

Po powrocie na Białoruś, brat Karol – już jako 
ksiądz – potajemnie sprawował posługę duszpa-
sterską – najczęściej w zakrystii. Po pewnym cza-
sie ujawnił się władzom państwowym. Przecier-
piał wiele, ale na szczęście nie został aresztowany. 
W 1976 r. po śmierci ks. Sieczki – proboszcza pa-
rafii w Lipniszkach – objął funkcję włodarza tej 
parafii. I tu pracował z pełnym oddaniem przez 
ponad 20 lat. W Lipniszkach przeprowadził re-
mont kościoła, powiększył i ogrodził cmentarz 
murem kamiennym, wybudował nową plebanię, 
która od 1991 r. stała się domem zakonnym ka-
pucynów na Białorusi. Ożywiał na różne sposoby 
życie religijno-duchowe swojej parafii. Docierał 
też często z posługą do terenów ościennych. Wła-
sną postawą i przez nowe powołania podtrzymy-
wał i umacniał obecność zakonu kapucynów za 
wschodnią granicą.

Z dochodów uzyskanych z prowadzonego 
przy parafii gospodarstwa rolnego oraz pasieki 
łożył na utrzymaniu kleryków w Seminarium Du-
chownym w Rydze (Łotwa). Godzi się podkreślić, 
że podczas pobytów w Polsce, proboszcz z Lipni-

szek odwiedzał swoich współbraci w klasztorach 
i rodzinną Kurpiowszczyznę.

W połowie 1996 r. ks. kapucyn K. Szczepanek 
decyzją ks. bpa odynariusza A. Kaszkiewicza 
został zwolniony z obowiązków proboszcza. 
W ostatnich latach posługi ciężko chorował, co 
utrudniało mu kontakt z otoczeniem. Zmarł 10 
stycznia 2004 r. w wieku 92 lat. Spoczywa przy ko-
ściele parafialnym w Lipniszkach. Przeszedł przez 
życie bohatersko. Spełnił godnie swoje powoła-
nie zakonne i kapłańskie. Pozostanie chwalebną 
kartą Kościoła i rodzinnej Ziemi Kurpiowskiej. 

dr Stanisław Pajka 
Fot. archiwum autora

Tegoroczne Dni Kultury Polskiej w Kiejdanach 
na Litwie, które odbyły się 8-9 czerwca były nie-
zwykle barwne i bogate. W programie znalazł się 
także XI Festyn Kultury Polskiej ,,Znad Issy’’ zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie Polaków Kiejdan, 
w którym uczestniczyła Orkiestra Kurpiowska z 
Lelisa. Na kiejdańskim festynie zaprezentowały 
się także: orkiestry dęte z Sejn, Pułtuska, Szu-
mowa, Ciechanowca, Dzietrzakowic, Olecka, 
mażoretki z Dzietrzkowic, Pułtuska, Szumowa, 
zespoły pieśni i tańca: ,,Połoniny’’ (Rzeszów), 
,,Jutrzenka’’ (Niemenczyn), chóry: ,,Pasjonata’’ 
(Olsztyn), ,,Concordia’’ (Dobre Miasto), ,,Gozdawa’’ 
(Raczki), ,,Jutrzenka’’ (Rēzekne), chór VEF (Ryga), 
,,Kotwica’’ (Kowno) oraz ,,Issa’’ (Kiejdany).

Święto kultury polskiej rozpoczęło się od 
barwnego korowodu, w którym uczestniczące w 
festynie zespoły w rytm granej muzyki przeszły 
ulicami kiejdańskiej Starówki na tzw. Stary Ry-
nek, gdzie wszystkie orkiestry zaprezentowały 
się w pełnej krasie. Po prezentacjach odbyło się 
uroczyste otwarcie festynu i zwiedzanie wysta-
wy fotograficznej „Cześć Polsko” urządzonej w 
tamtejszej synagodze, w której działa obecnie 
Centrum Wielokulturowe. Wystawa była owo-
cem konkursu, zorganizowanego w przeddzień 
objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej (druga połowa 2011 r.) i będącego 
okazją do zaprezentowania Polski współczesnej z 
całą jej złożonością i bogactwem tożsamości, jej 
nowoczesnością i powiązaniami z tradycją.

Po południu polskie święto z Kiejdan przenio-
sło się do pobliskich Krok (Krakės), gdzie uczest-
nicy XI Festynu Kultury Polskiej ,,Znad Iss’’ także 

przemaszerowali barwnym i głośnym korowo-
dem na pl. Wolności w centrum miasteczka. Po 
krótkim popisie orkiestr występy przeniosły się 
do lokalnego domu kultury. Koncert wypełnił 
całą salę mieszkańcami Krok i wreszcie można 
było się przekonać, że nie jest to święto wyłącz-
nie dla samych zespołów. 

Orkiestra Kurpiowska ze względu na specyfi-
kę instrumentu nie mogła zaprezentować się w 
pochodzie. Zaprezentowała się za to na scenie 
Domu Kultury w Krokach. Koncert zaszokował 
widzów. To było coś zupełnie innego. Nasi muzy-
cy pokazali możliwości i brzmienie instrumentu, 
którego tam nie znają, zaś skoczna muzyka za-
grana jednocześnie na dziewięciu harmoniach 
pedałowych, skrzypcach, którym nadawał ton 
bębenek, robiła ogromne wrażenie. 

W drugim dniu pobytu wszystkie zespoły 
udały się na wycieczkę do pobliskiego Podbrze-
ża na zwiedzanie jedynego na świecie Muzeum 

Powstania Styczniowego 1863 r. oraz kościoła, z 
którego ks. A. Mackiewicz kierował do powstania 
chłopskie oddziały. Następnie uczestniczyliśmy 
we Mszy św. odprawionej w języku polskim. 
Zaplanowany w tym dniu koncert galowy od-
był się w kiejdańskim parku. Koncert prowadził 
znany konferansjer – Wincuk (Dominik Kuzinie-
wicz). Występ Orkiestry Kurpiowskiej z Lelisa w 
koncercie galowym XI Festynu Kultury Polskiej 
„Znad Issy” również wprowadził w zadziwienie 
licznie przybyłych widzów i słuchaczy. Okrzyki, 
duże brawa, a po koncercie rozmowy i oglądanie 
instrumentów. Nawiązaliśmy wiele kontaktów z 
Polakami z Litwy, Łotwy i Polski. 

Patronat nad festynem objął europarlamenta-
rzysta, przewodniczący AWPL, prezes Oddziału 
ZPL rejonu wileńskiego Waldemar Tomaszewski.

Tekst i fot. Anna Ogniewska
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Najaktywniejsi 
pożeracze książek

Milion przygód 
z książką

Będą nowości w gminnym księgozbiorze

Filia Biblioteczna w Obierwi ma grono swoich 
wiernych i aktywnych czytelników. Po zlicze-
niu ilości wypożyczonych książek, opracowano 
wśród nich ranking najaktywniejszych czytelni-
ków Filii Bibliotecznej w Obierwi, uwzględniając 
przy tym poszczególne etapy edukacji. Pod-
czas uroczystości zakończenia roku szkolnego 
2012/2013 najlepsi uczniowie ,,pożeracze ksią-
żek’’ otrzymali z rąk Wandy Pieńkosz, dyrektor 
Zespołu Szkół w Obierwi, pamiątkowe dyplomy, 
ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Lelisie.

Klasy I-III szkoły podstawowej:
1 miejsce zajęła Emilia Bakuła (kl. III), która 

wypożyczyła i przeczytała 67 książek, a następ-
ne miejsca zajęli: Wiktor Mroczkowski (kl. I) - 66 
książek, Małgorzata Kozłowska (kl. II) - 58 książek, 
Wiktoria Wiśniewska (kl. III) - 51 książek, Natalia 
Deptuła (kl. II) - 43 książki, Małgorzata Sęk (kl.I) - 
42 książki, Zuzanna Szczepanek (kl. I) - 40 książki, 
Piotr Krajza (kl. ) - 40 książek i Wiktor Dąbrowski 
(kl. I) - 33 książki.

Klasy IV-VI szkoły podstawowej:
1 miejsce zajęła Aleksandra Dzięgielewska (kl. 

IV), która przeczytała 46 książek, a następne miej-
sca zajęli: Weronika Niedźwiecka (kl. IV) - 39 ksią-
żek, Martyna Madrak (kl. IV) - 31 książek, Karolina 
Wołosz (kl. IV) - 26 książek, Jakub Dziekoński (kl. 
V) - 15 książek. 

Klasy I-III gimnazjum: 
1. miejsce zajęła Milena Murach (kl. II), która 

przeczytała 68 książek, a następne miejsca zaję-
li: Natalia Madrak (kl. I)- 58 książek, Magdalena 
Kuzia (kl. II)- 44 książki, Kisiel Karina (kl. III)- 34 
książki, Augustyniak Artur (kl. III) – 32 książki, 
Arkadiusz Dawid (kl. I) - 32 książki, Magdalena 
Ciuchta (kl. I) - 25 książki oraz Katarzyna Mizerek 
(kl. II) - 23 książki. 

B. Załęska

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie zgłosiła 
się do udziału w akcji „Milion przygód z książką”. 
Akcja ta została zainicjowana przez Fundację 
LOTTO Milion Marzeń i była realizowana wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL oraz Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym 
celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie 
i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży. 

Biblioteki publiczne z całej Polski mogły zgła-
szać się do akcji „Milion przygód z książką” już od 
17 czerwca przez formularz internetowy dostęp-
ny na portalu www.biblioteki.org. Pierwszych 
100 zgłoszonych bibliotek otrzyma po 50 książek 
Wydawnictwa Media Rodzina oraz zobowiąże się 
do przeprowadzenia minimum jednego spotka-
nia dla dzieci i młodzieży według scenariusza za-
jęć przygotowanego przez organizatorów akcji. 
Biblioteka w Lelisie znalazła się wśród tych szczę-
śliwców: jest więc na liście wśród setki innych bi-
bliotek w Polsce. Do Lelisa dotarły już obiecane 
książki ,a relację ze spotkania z ciekawą postacią 
literacką, ponieważ było zaplanowane w ostat-
nim tygodniu sierpnia, przedstawimy w następ-
nym numerze Wieści. (BS)

W tym roku dotacja na zakup książek dla bi-
bliotek, przyznawana w ramach programu mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego, wynosi 
ogółem 20 mln złotych. Podobnie, jak w latach 
ubiegłych program pod nazwą „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek” realizowany jest 
przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Wnio-
sek o dofinansowanie tegorocznych zakupów 
książek Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie 
złożyła już na początku lipca. Wniosek zawierał 
informację m.in. o wysokości wkładu własne-
go, a więc funduszy przeznaczonych na zakup 
książek otrzymanych od gminy, a także o stanie 
czytelnictwa, liczbie zakupionych książek , liczbie 
wypożyczeń i liczbie czytelników w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców gminy. Jak wiemy, choćby 
z łamów WGm., nasza gmina w tych statysty-
kach wypada całkiem dobrze, więc tym bardziej 
z radością chcemy poinformować, że wniosek 
jest już rozpatrzony, umowa także podpisana z 

przyznaną dotacją w wysokości 9 tys. złotych, 
czyli podobnie, jak w minionym roku. Bibliote-
ka Gminna musi jeszcze spełnić jeden warunek. 
Otóż zgodnie z zawartą umową trzeba przezna-
czyć 30 proc. wysokości przyznanej dotacji, czyli 
3 tysiące złotych, na zakup książek , czy innych 
publikacji dla dzieci i młodzieży, ale tym przecież 
nie będzie nikt w gminie się martwił, bowiem i 
tak zawsze główną część zakupów nowych ksią-
żek stanowiły tytuły przeznaczone dla młodych 
czytelników. 

Termin zakończenia realizacji dotacji jest wy-
znaczony do 30 listopada . Wszystkie książki 
zakupione w ramach tej dotacji opatrzone są 
pieczątką o treści „płatne ze środków Biblioteki 
Narodowej”, a więc będzie można sprawdzić, ja-
kie to nowości wzbogaciły nasz gminny księgo-
zbiór. 

Barbara Sęk 

Tydzień Bibliotek pełen baśni
Tydzień Bibliotek to ogólnopolski program 

promocji czytelnictwa i bibliotek organizowa-
ny przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Chodzi o podkreślanie roli bibliotek w poprawie 
jakości życia, edukacji mieszkańców, a także o 
zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i po-
pularyzację czytelnictwa wśród szerokich krę-
gów społeczeństwa polskiego. Filie biblioteczne 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, w 
Łęgu Przedmiejskim oraz w Łęgu Starościńskim 
aktywnie włączyły się do tego programu, skupia-
jąc się na prezentacji i czytelnictwie baśni. Zorga-
nizowano więc konkursy mające na celu posze-
rzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz 
zachęcenie do twórczej aktywności inspirowanej 
światem baśni. Dzięki pomyślnej współpracy ze 
szkołami oraz wsparciu ze strony nauczycieli i 
wychowawców udało się zachęcić uczniów do 
udziału w konkursach oraz promować baśnie 
podczas głośnego czytania w bibliotekach, czy 
podczas zajęć lekcyjnych. Oto co udało się zre-
alizować.

„Mój baśniowy przyjaciel” to konkurs pla-
styczny skierowany do grupy najmłodszych czy-
telników z punktów i oddziałów przedszkolnych. 
Komisje konkursowe w poszczególnych filiach, 
kierując się w ocenie złożonych prac: zgodnością 
z tematyką konkursu, oryginalnością ujęcia tema-
tu, estetyką – wyłoniły laureatów: FB Dąbrówka - I 
miejsca (kat. 4 lata)- Nadia Olbryś, (kat. 5 lat) - Ga-
brysia Stępień, (kat. 6-7 lat) - Julia Szymczyk; FB 

Łęg Przedmiejski, I miejsce - Martyna Arcichow-
ska, II m.-Dominika Pyskło, III m.- Julia Piekarska. 

„Baśnie wielu pokoleń’’ to konkurs wiedzy 
skierowany do uczniów klas I-III. Podczas kon-
kursowych zmagań uczniowie rozwiązywali 
przygotowane wcześniej zagadki i zadania zdo-
bywając punkty, co pozwoliło na przyznanie na-
stępujących miejsc: FB Dąbrówka - I miejsce 
- Malwina Szymczyk, Maciej Krupka, II m.- Klaudia 
Brzóska, Iga Śnietka, III m. - Przemek Brzozowski, 
Maciej Sulkowski; FB Łęg Przedmiejski - I miej-
sce - Anna Laskowska, II m.- Zuzanna Sul, III m. - 
Przemysław Ciak; FB Łęg Starościński - I miejsce 
- Maja Staśkiewicz, II m. - Mateusz Kubeł,  III m. 
- Karolina Kurpiewska. 

„W krainie baśni Andersena” to kolejny kon-
kurs wiedzy , tym razem skierowany do uczniów 
klas IV-VI SP i popularyzujący twórczość Ander-
sena. Uwzględniając liczbę zdobytych punktów 
podczas konkursu wyłoniono jego laureatów: FB 
Dąbrówka - I miejsce - Magdalena Pianka, II m. 
-Sylwia  Grzyb, III m. - Michał Subczyński, FB Łęg 
Przedmiejski - I miejsce - Oliwia Kruczyk, II m. - 
Maja Dąbrowska, III m. - Magdalena Bieńkowska; 
FB Łęg Starościński - I miejsce - Magdalena Pode-
szwa , II m.- Eliza Łępicka, III m. - Wiktoria Nalewa-
jek. 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe 
oraz dyplomy ufundowane przez GBP w Lelisie. 
(MA)

fot. Antoni Kustusz
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Gotowi na każde wezwanie

Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc

Uroczystość przekazania do użytku oraz po-
święcenia nowych wozów bojowych dla OSP w 
Lelisie oraz OSP w Łęgu Przedmiejskim, która 
odbyła się 3 sierpnia w Łęgu Przedm., stała się 
początkiem nowej ery w dziejach gminnej stra-
ży pożarnej. Nowoczesne wozy z odpowiednim, 
wszechstronnym wyposażeniem technicznym 
i ratowniczym, zapewniają naszym OSP pełno-
prawne miejsce w Krajowym Systemie Ratowni-
czym i gotowość do podjęcia się każdego we-
zwania.

Do OSP Lelis trafił ciężki samochód ratowni-
czo-gaśniczy Scania z napędem na cztery koła i 
zbiornikiem na 5 tys. litrów wody, dwuzakresową 
autopompą o wydajności 3200 l/min. i działkiem 
wodno-piankowym. Pojazd został zbudowany 
i wyposażony w 2012 r. i kosztował 791 tys.640 
zł. OSP Łęg Przedmiejski, dzięki uporczywym 
poszukiwaniom władz gminy oraz solidarności 
strażackiego środowiska, dostała średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy star man, wprawdzie 
używany, z 2004 r., ale w bardzo dobrym stanie 
technicznym i dobrze wyposażony, m.in. w wycią-
garkę elektryczną, działko wodno-pianowe. Koszt 
pojazdu wyniósł ogółem 248 tys. zł. Ogółem war-
tość zakupu obu pojazdów i wykonanych prac 
wyposażeniowych wyniósł 1 mln 83,4 tys. zł, z 
czego Gmina Lelis poniosła koszty na poziomie 20 
proc. Do kosztów wozu bojowego dla OSP Lelis, 
oprócz środków z Urzędu Gminy Lelis – 201.6 tys. 
zł oraz OSP Lelis – 25 tys. zł, dołożyli się: WFOŚiGW 
– 190 tys. zł, Oddział Wojewódzki ZOSP RP w War-
szawie – 150 tys. zł, Komenda Wojewódzka PSP w 
Warszawie – 75 tys. zł oraz Starostwo Powiatowe 
w Ostrołęce – 150 tys. zł. Natomiast do kosztów 
wozu dla OSP w Łęgu Przedmiejskim 90 tys. zł 
dofinansowało Starostwo Powiatowe, 62 tys. zł – 
WFOŚiGW oraz 96 tys. zł – Urząd Gminy Lelis. 

Przy okazji przejęcia kluczyków do 
błyszczących wozów, uczestnicy uro-
czystości obejrzeli wyremontowaną 
świetlicę wiejską, którą w remizie OSP 
odnowiono za 43.7 tys. zł, z czego 
25 tys. zł dofinansowano ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 
,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju – mały projekt’’ PROW na lata 2007-
2013. Prace objęły remont budynku 
oraz zagospodarowanie placu przy 
remizo-świetlicy, tak by lepiej służyła 
nie tylko strażakom, ale także miesz-
kańcom tej dużej wsi. 

W trakcie uroczystego apelu naj-
bardziej zasłużonym strażakom z obu 
OSP wręczono odznaczenia i odznaki 
honorowe. Srebrny medal ,,Za zasługi 
dla pożarnictwa’’ otrzymał Tomasz Ar-
cichowski, a brązowy – Sławomir Ki-
siel i Tomasz Kowalski. Odznaki ,,Stra-
żaka wzorowego’’ otrzymali: Wiesław 
Kurpiewski, Karolina Łępicka, Kamil 
Piaścik. 

Podniosły i radosny nastrój stra-
żackiego spotkania podkreślił prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP, dh Stefan Prusik, 
który w imieniu druhów z jednostek terenu Gmi-
ny Lelis, a zwłaszcza z OSP Lelis i Łęg Przedmiej-
ski podziękował wszystkim, którzy wnieśli swój 
wkład w realizację tego historycznego zadania i 
osiągnięcia oraz wręczył w imieniu władz gmin-
nych podziękowania dla fundatorów i sponso-
rów. Otrzymali je: Ryszard Dziadak, wiceprezes 
WFOŚiGW, Stanisław Kubeł – starosta powiatu 
ostrołęckiego, dh Antoni Tarczyński – prezes 
ZOW ZOSP RP, nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – 
Kom. Woj. PSP w Warszawie, Marian Krupiński 

– czł. Rady Nadzorczej WFOŚiGW oraz Zdzisław 
Gadomski – nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołę-
ka. Oficjalnie podziękowano także Bogusławie 
Parzych, skarbnikowi Gminy, Beacie Krasce-
Romanowskiej oraz Radosławowi Parzychowi, 
pracownikom Urzędu Gminy, którzy przygoto-
wywali wnioski oraz przeprowadzali przetargi i 
rozliczenia. 

Radości było wiele, ale i tak najważniejsze 
życzenie pozostaje wciąż aktualne. Strażacy są 
wprawdzie gotowi na każde wezwanie, ale oby 
tych wezwań było jak najmniej. 

Antoni Kustusz
Fot. Łukasz Podmostko ,,Tygodnik Ostrołęcki’’

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wycho-
wania w klasach I – III szkół podstawowych w 
Gminie Lelis – Żaczek z Gminy Lelis uczy się ba-
wiąc” współ  finansowany z Europejskiego Fundu-
szu Spo  łecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 dobiegł 
końca . 

W projekcie wzięło udział 120 dziewcząt i 144 
chłopców, a więc w sumie 264 uczniów i uczennic 
z terenu Gminy Lelis zostało objętych wsparciem. 

W ramach realizacji projektu doposażono bazy 
dydaktyczne objętych nim szkół podsta  wowych 
w niezbędny sprzęt, wyposażenie i pomoce dy-
daktyczne. Pomoce dydaktyczne dostarczone zo-
stały zgodnie z zapotrzebowa  niem zgłoszonym 
przez poszczególne szkoły podstawowe, m.in. 
były to programy i gry edukacyj  ne, sprzęt multi-
medialny oraz ćwiczenia zręcz  nościowe.

 W poszczególnych szkołach program zajęć 
związanych z realizacją projektu obejmował na-
stępujące zadania: 

W Szkole Podstawowej w Białobieli odbywa-
ły się: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdoby-
waniu umiejętności matematycznych; zajęcia 
logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy; 
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji; zajęcia rozwijające zaintere-
sowania u uczniów szczególnie uzdolnionych w 
zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych. 

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce odbywa-
ły się: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagro-
żonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logopedyczne 
dla dzieci z wadami wymowy; zajęcia rozwijające 
zainteresowania u uczniów szczególnie uzdol-
nionych w zakresie nauk matematyczno- przy-
rodniczych. 

W Szkole Podstawowej w Nasiadkach od-
bywały się: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logope-
dyczne dla dzieci z wadami wymowy; zajęcia roz-
wijające zainteresowania u uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- 
przyrodniczych. 

W Szkole Podstawowej w Lelisie odbywały się: 
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ry-

zykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi ; zajęcia dla uczniów uzdolnio-
nych /nauki matematyczno – przyrodnicze/. 

W Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim 
odbywały się: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logope-
dyczne dla dzieci z wadami wymowy; zajęcia roz-
wijające zainteresowania u uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- 
przyrodniczych. 

W Szkole Podstawowej w Obierwi odbywały 
się: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagro-
żonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logopedyczne 
dla dzieci z wadami wymowy; zajęcia rozwijające 
zainteresowania u uczniów szczególnie uzdol-
nionych, rozwijających inteligencje wielorakie. 

W Szkole Podstawowej w Olszewce odby-
wały się: zajęcia rozwijające zainteresowania u 
uczniów szczególnie uzdolnionych językowo - ję-
zyk angielski; zajęcia dla dzieci z trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzy-
kiem dysleksji ; zajęcia dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi ; zajęcia dla uczniów zagrożo-
nych wadą postawy . 

Wszystkim, którzy pomogli w realizacji tych 
zajęć i zadań bardzo serdecznie dziękujemy, a 
uczniom życzymy by dalej rozwijali swoje zdol-
ności oraz nabyte umiejętności.
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Mamy mistrzów Polski w ringo
41. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w 

Ringo, które rozgrywano 6 - 7 lipca w Bartoszy-
cach na tamtejszym stadionie MOSiR w katego-
riach indywidualnych i dwójkowych przyniosły 
upragnione mistrzowskie medale dla reprezen-
tantów Kurpiowskiego Towarzystwa Ringo ,,Jan-
tar’’. W mistrzostwach obok czołowych zawod-
ników z Polski startowali także reprezentanci 
Białorusi i Niemiec.   W tym doborowym gronie 
zawodnicy z gminy Lelis zdobyli aż 11 medali. 
 Złoto w kategoriach indywidualnych wywalczy-
li: Oliwia Orzechowska (żaczka), Izabela Pędzich 
(młodziczka), Patryk Brzeski (kadet). Natomiast 
w kategoriach drużynowych na najwyższym 
stopniu podium stanęli Patryk Brzeski i Kon-
rad Surgiewicz (dwójki chłopców do lat 16). 
 Srebro w kategoriach indywidualnych zdo-
byli: Amelka Gromek (żaczka), Dawid Sier-
nicki (młodzik), Anna Grala (juniorka), a w 
kategoriach drużynowych: Bartek Bloch, Wik-
tor Puławski (dwójki chłopców do lat 16). 
 Brąz w kategoriach indywidualnych stał się wła-
snością: Anny Nalewajk (żaczka), Iwona Traczew-
ska (młodziczka), Konrada Surgiewicza(kadet). 
 W ostatnim dniu mistrzostw rozegrano VI Chal-
lenge Cup w ringo i w ringtenisa. Startowały 
w nim trzy reprezentacje: Białorusi, Niemiec i 
gospodarze czyli Polska. Trzy zawodniczki KTR 
„Jantar”: Anna Grala, Karolina Siernicka i Marlena 
Orzołek wystąpiły w składzie reprezentacji nasze-
go kraju. Zdecydowanym faworytem rozgrywek 
drużynowych była nasza reprezentacja. Niestety 
w pierwszym meczu, który rozgrywaliśmy z dru-
żyną Niemiec zabrakło koncentracji i profesjo-
nalnego podejścia, co zakończyło się przegraną 

naszej drużyny 7:9. Polska ekipa próbowała się 
zrehabilitować   w drugim meczu z Białorusią, 
który wygraliśmy bardzo wysoko 11:5, ale remis 
w meczu Niemiec z Białorusią 8:8, pozbawił nas 
szans na wygraną. Ostatecznie zwyciężyła dru-
żyna Niemiec przed Polską, na trzecim miejscu 
uplasowała się reprezentacja Białorusi.

Sylwia Smilgin Kamińska 
Fot. archiwum

Terminarz 
rozgrywek B-klasy

Trzy centymetry do podium

Tegoroczne rozgrywki piłki nożnej w B-klasie 
dostarczą kibicom nowych emocji, bowiem do 
grona B-klasowców dołączyli piłkarze Kurpika Ka-
dzidło oraz nowej drużyny FC 2013 Różan. To dru-
żyny z ośrodków o ugruntowanych tradycjach 
gry w piłkarskich niższych ligach oraz z dobrymi 
szkółkami piłkarskimi. Można się spodziewać 
wielu niespodzianek, ale przy tym pojawiają się 
nadzieje na awans do A-klasy naszej reprezenta-
cji z LUKS Łęg Przedmiejski. Oto terminarz me-
czów B-klasy w rundzie jesiennej. Nasi piłkarze 
rozegrają swoje mecze w niedzielę o godz. 14.00 
na stadionie w Lelisie. (ak)

Kolejka 1 8 września 

FC 2013 Różan - WKS Mystkówiec Stary 
Orz Goworowo - Kurpik Kadzidło 
LUKS Łęg Przedmiejski - Krzyniak Krzynowłoga 
Mała
LKS Zatory - GUKS Krasnosielc 

Kolejka 2 15 września 

WKS Mystkówiec Stary - GUKS Krasnosielc 
Krzyniak Krzynowłoga Mała - LKS Zatory 
Kurpik Kadzidło - LUKS Łęg Przedmiejski 
FC 2013 Różan - Orz Goworowo 

Kolejka 3  22 września 

Orz Goworowo - WKS Mystkówiec Stary 
LUKS Łęg Przedmiejski - FC 2013 Różan 
LKS Zatory - Kurpik Kadzidło 
GUKS Krasnosielc - Krzyniak Krzynowłoga Mała 

Kolejka 4  29 września 

WKS Mystkówiec Stary - Krzyniak Krzynowłoga 
Mała 
Kurpik Kadzidło - GUKS Krasnosielc 
FC 2013 Różan - LKS Zatory 
Orz Goworowo - LUKS Łęg Przedmiejski 

Kolejka 5  6 października 

LUKS Łęg Przedmiejski - WKS Mystkówiec Stary 
LKS Zatory - Orz Goworowo 
GUKS Krasnosielc - FC 2013 Różan 
Krzyniak Krzynowłoga Mała - Kurpik Kadzidło 

Kolejka 6  13 października 

WKS Mystkówiec Stary - Kurpik Kadzidło 
FC 2013 Różan - Krzyniak Krzynowłoga Mała 
Orz Goworowo - GUKS Krasnosielc 
LUKS Łęg Przedmiejski - LKS Zatory 

Kolejka 7  20 października 

LKS Zatory - WKS Mystkówiec Stary 
GUKS Krasnosielc - LUKS Łęg Przedmiejski 
Krzyniak Krzynowłoga Mała - Orz Goworowo 
Kurpik Kadzidło - FC 2013 Różan

Magdalena Żebrowska z Lelisa, zawodniczka 
OKLA Ostrołęka, nie może uznać startu w tego-
rocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

w Łodzi do udanych. Pomimo dzielnej walki, 
zmagając się z bólem kontuzjowanej nogi, zajęła 
nielubiane przez sportowców czwarte miejsce z 
wynikiem 5.76 m. Swój najlepszy wynik Magda 
uzyskała w pierwszej próbie konkursu, a brązowy 
medal straciła w ostatniej próbie, bowiem Moni-
ka Grzelak z Wałbrzycha skoczyła wtedy 5,79 m, 
a więc o trzy cm dalej. Konkurs wygrała Natalia 
Chacińska z MKS Pogoń Siedlce z wynikiem 5,93 
m.

Wiem, że wszyscy liczyli na medal Magdy w 
skoku w dal, ale pewnie większość osób nie wie, 
że Magda od dwóch miesięcy zmaga się z kon-
tuzją nogi – stwierdził po starcie trener Bartosz 
Witkowski. – Uważam, że Magda i tak pokazała, 
że mimo tego bólu stać ją na bardzo dobre wy-
niki. Magda bardzo dobrze zaczęła konkurs, ale 
ból nie pozwalał jej na oddawanie normalnych 
skoków i niestety w ostatniej kolejce przegrała 
medal. 

Podopieczna trenera Bartosza Witkowskiego 
awansowała też do finału w biegu na 100 metrów 
juniorek młodszych, w którym zajęła ósme miej-
sce z wynikiem 12,46 s. Zwyciężyła Ewa Swoboda 
z UKS Czwórka Żory z rezultatem 11,54 s. 

Jak się dowiedzieliśmy utalentowana zawod-
niczka ma już za sobą specjalistyczne badania 
u najlepszych lekarzy i rozpoczęła rehabilitację 
bolącej nogi. Okazją do podreperowania zdrowia 
i uzyskania pełnej sprawności będzie obóz lek-
koatletów OKLA w Pucku, który poprzedzi serię 
wrześniowych mitingów. (ak)

Gotowi na każde wezwanie

Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc
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E bez tajemnic

Coraz częściej, w trosce o zdrowie swoje i na-
szych najbliższych z uwagą czytamy charakte-
rystyki składu produktów spożywczych, które 
wybieramy na sklepowych półkach. Znajdujemy 
tam wielokrotnie używany, tajemniczy symbol E 
z cyframi. Sprawdźmy co pod nim kryje.

Skrót, który tak często widzimy na wielu pro-
duktach spożywczych, pochodzi od słowa ,,Euro-
pa’’ i wraz z odpowiednim numerem, jaki po nim 
następuje, oznacza substancję dodana w celu 
poprawy smaku, koloru, konserwacji lub zagęsz-
czenia tego produktu.

Co kryje się pod kolejnymi oznakowaniami 
tajemniczych E?

E od 100 do 199 – to barwniki, które poprawia-
ją walory estetyczne żywności. Znajdziemy je np. 
w wisienkach koktajlowych lub parówkach.

E od 200 do 299 – to konserwanty, których za-
daniem jest ochrona żywności przed rozwojem 
pleśni, grzybów lub bakterii chorobotwórczych. 
Dzieki nim żywność ma dłuższą przydatność do 
spożycia. Do najpopularniejszych konserwantów 
należą benzoesan sodu (E 211), a także azotany 
i azotyny (E 249-252), np. dodawane do wędlin.

E od 300 do 399 – to antyoksydanty, które dodaje 
się do żywności przede wszystkim po to, by jej 
składniki nie jełczały (nie utleniały się).

E od 400 do 499 – to środki zagęszczające stoso-
wane jako jeden ze składników np. lodów, sosów 
czy galaretek. Należą do nich np. kwas alginowy 
(E 400-404) w lodach czy guma guar (E 412) w 
majonezach lub zupach.

E od 500 do 599 – to różne dodatki, wśród których 
znajdziemy np. węglan amonu (E 503) obecny z 
proszku do pieczenia, grupę glukonianów (E 575-
579) dodawanych do sypkich produktów po to, 
by się nie zbrylały, a także żelazocyjanek potasu (E 
536) czyli dodatek do wina usuwający jony żelaza, 
które psują jego smak.

E od 600 do 699 – to tzw. wzmacniacze smaku, 
które mają pogłębić smak, ale go nie zmieniać, 
dając w efekcie smak ,,prawie naturalny’’. Często 
przedawkowywane w zupkach chińskich.

E od 900 dp 1299 – to dodatki o różnym zastoiso-
pwaniu, np. znajdziemy tu substancje intensywnie 
dosładzające, 200 – 400 razy słodsze od cukru, 
które można dodawać w niewielkich ilościach i 
tym samym ograniczyć kalorycznośc produktów.

E od 1300 do 1451 – to modyfikowane skrobie, 
występujące m.in. w kukurydzy, manioku, ziemnia-
kach, pszenicy, ryżu, ale modyfikowane na różne 
sposoby, np. poprzez użycie kwasów lub zasad. 
Dodane do żywności pełnią funkcję zagęstników, 
substancji wiążących, np. w keczupach, śmieta-
nach, puddingu czy sosach warzywno-mięsnych.

(mam zdrowie.pl)

GOK-O i GBP informują i zapraszają….

Urząd Gminy przypomina

Nowa oferta dla bezrobotnych

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
 
III rata do 15 września 2013 r.
IV rata do 15 listopada 2013 r.

W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy 
(Nr konta: 05892200090000061920000010)

Uwaga: Opłatę za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić na indywidu-
alne numery kont podane w pismach potwierdzających przyjęcie deklaracji, które 
Urząd Gminy dostarczył wszystkim mieszkańcom. Wpłat należy dokonywać w termi-
nach podanych w wymienionym piśmie.
Zaopatrzenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy do 
obowiązków firmy odbierającej odpady i w tej sprawie należy zwracać się do kierow-
ców, którzy odbierają odpady z nieruchomości lub do firmy MPK w Ostrołęce na ulicy 
Kołobrzeskiej 5 (telefon: 29 769 18 00).

UWAGA: Odpady, które nie podlegają segregacji trafiają do odpadów zmieszanych 
lub na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibałce.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibałce (na starym wysypisku odpa-
dów) jest czynny w każdy pierwszy czwartek miesiąca oraz w ostatnią sobotę miesiąca od go-
dziny 900  do 1500.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie zaprasza 
osoby korzystające z pomocy społecznej, które 
nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej 
do udziału w projekcie dofinansowanym z fun-
duszy UE, w którym oferuje się bezpłatne do-
radztwo i poradnictwo zawodowe oraz szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące projek-
tu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. 
Szkolna 37, pokój nr. 4 tel. (0 29) 761-19-95, e-

mail: ops.lelis@op.pl. (Adres poczty elektronicz-
nej jest chroniony przed robotami spamującymi. 
W przeglądarce musi być włączona obsługa Java 
Script, żeby go zobaczyć.)

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

8 września, godz. 10.00, kaplica przy kościele p.w. św. Anny w Dąbrówce – 
VIII Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej i powitanie pielgrzymów w miejscu ,,Gdzie barć 
cudowna stała’’

14-15 września – wyjazd Orkiestry Kurpiowskiej na dożynki w Solecznikach na Litwie,

15 września, godz. 14.00, boisko w Szafarczyskach – Święto Pieczonego Ziemniaka, 
festyn rodzinny, mecz Kawalerowie - Żonaci,

19 września, godz. 17.00, czytelnia GBP – spotkanie autorskie z Edwardem Parzychem,

21 września, godz. 9.00, teren wokół stadionu w Lelisie – Jesienne Biegi Przełajowe, 

22 września, godz. 13.00, teren wokół karczmy ,,Pod Jemiołą’’ – festyn wiejski 
,,Pożegnanie lata w Łodziskach’’, 

5 października, godz. 13.00, sala GOK-O – XVII Regionalny Przegląd Harmonistów 
i Skrzypków Ludowych ,,Kurpiowskie Granie’’.


