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Dwadzieścia pięć strzałów oddali strzelcy 
kurpiowscy, by powitać gości i upamiętnić 
jubileusz regionalnych dożynek w Lelisie. Przed 
rozpoczęciem korowodu, który ruszył z kościoła 
parafialnego  po Mszy św. w intencji rolniczego 
trudu, obrazy z poprzednich obchodów do-
żynkowych można było obejrzeć w gablotach 
przed GOK-O. Później zasłoniły je stragany oraz   
tłumy widzów, napływających falami na wy-
stępy zaproszonych zespołów. Atrakcji było co 
niemiara, a w ich natłoku schowały się skromne 
wystawy plonów przygotowane przez MODR 
oraz stoiska z pracami twórców ludowych,  
a było na co popatrzeć i co kupować. 
 Korowód dożynkowy pysznił się dorodny-
mi wieńcami z pełnych kłosów i wspaniałych 
owoców, choć wszyscy goście mówili przede 
wszystkim o katastrofalnych skutkach tego-
rocznej suszy. Podkreślił ten fakt w swoim 
wystąpieniu powitalnym wójt gminy Stefan 
Prusik, przyjmując wraz z dyr. GOK-O Anną 
Ogniewską chleb z tegorocznego ziarna od 
dożynkowych starostów Anny Domalewskiej z Łodzisk i Zdzisława Kołodziejczyka z Płoszyc. 

 Prowadząca dożynkowe widowisko Iwona 
Choroszewska – Zyśk, wiceprezes Związku 
Kurpiów zachęcała do obtańcowania wieńca 
ustawionego w centrum sceny, a po tym trady-
cyjnym i radosnym przytupie wójt powitał do-
żynkowych gości, a wśród nich  m. in. ministra 
Olgierda Dziekońskiego, przedstawicieli admi-
nistracji państwowej i samorządowej, radnych 
różnych szczebli, a także  starostę z litewskich 
Butrymańców Wandę Bielską, przedstawicieli 
kościoła z ks. prof. Stanisławem Dziekońskim i 
wielu innych, zwłaszcza zaś rolników z gminy 
Lelis oraz z sąsiednich gmin.
 - To dla mnie zaszczyt, że pełniąc funkcję 
wójta w rolniczej Gminie Lelis mogę pokłonić 
się wszystkim uczestnikom uroczystości do-
żynkowej – powiedział Stefan Prusik, dodając 
– rolnictwo jest jednym z najpiękniejszych i 
najbardziej pożytecznych zawodów, ale nieste-
ty ciągle niedocenionym. Organizując dożynki 
tu w Lelisie pragniemy dać wyraz naszego 
szacunku i wdzięczności dla ludzi ciężkiej pracy 
– naszych rolników, zwłaszcza w tak trudnym, 
suszowym roku. W naszej gminie z powodu su-

szy ucierpiało ponad 400 rolników, zniszczone 
zostały plony na ponad 3500 ha powierzchni,. 
Szacujemy, że nawet w 85 proc. zbiory będą 
niższe na niektórych uprawach – informował 
zebranych wójt S. Prusik. 
 Nawiązując do 25-letniej tradycji dożynko-
wych  dyr. GOK-O  A. Ogniewska przedstawiła 
historię dożynkowych obchodów w Lelisie, 
ilustrowaną obrzędowymi pieśniami w wyko-
naniu zespołów uczestniczących w widowisku.  
Zaraz po tym  historycznym opisie na scenie 
pod lasem wystąpiły z barwnymi obrzędowymi 
widowiskami: zespół Nowe Latko jako repre-
zentant gminy gospodarzy, zespół ,,Puszcza 
Zielona’’ i zespoły KGW z Baby oraz Tartaku, 
prezentujące gminę Łyse, KGW Golanka z gminy 
Kadzidło oraz zespół ,,Pod Borem’’ z GOKSiR 
Baranowo w nowym i bardzo oryginalnym 
widowisku pokazującym historię plonu, od 
siewu do zbioru. Tę część widowiska zwieńczył 
gorąco przyjęty koncert Orkiestry Kurpiowskiej 
pod kierunkiem Jana Kani. 
 W rytm schodzącej ze sceny kurpiowskiej 
orkiestry wpisało się ogłoszenie wyników pracy 
komisji oceniającej dożynkowe wieńce. 

Dożynki w suszy, ale za to z przytupem 

(cd. str. 6-7)
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Nasza Gmina jest w trakcie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej. Plan ten realizowany jest przy udziale funduszy  ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach kon-
kursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wdrożenie w przyszłości planu zorientowanego na ochronę środowiska 
oraz efektywną gospodarkę zasobami naturalnymi przyczyni się do poprawy 
stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców (np. poprzez poprawę jakości po-
wietrza, efektywną organizację transportu publicznego, wdrażanie planów 
zrównoważonego budownictwa, itp.), a ich zaangażowanie w jego realizację 
do umocnienia lokalnych wspólnot. 

Ponadto przyszłe inwestycje w czyste, efektywne oraz odnawialne źródła 
energii spowodują zwiększenie niezależności energetycznej gminy oraz 
przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co może spo-
wodować spadek jej cen.

Sprecyzowane w planie zadania będą realizowane w kontakcie z miesz-
kańcami gminy oraz lokalnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorstwami 
sektora energetycznego transportowego i komunalnego w celu podno-
szenia ich świadomości z zakresu efektywności energetycznej i potencjału 
oszczędności energii. 

Beata Kraska-Romanowska 

W  Gminnym Ośrodku Kulturalno - Oświatowym 31 maja odbyło się 
spotkanie informacyjne dla Mieszkańców Gminy zorganizowane w związku 
z przystąpieniem Gminy Lelis do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej. W spotkaniu uczestniczył Adam Czekański przedstawiciel firmy BIO-SAN, 
która zajmuje się opracowaniem Planu. Tematyką spotkania były m.in. zakres 
i cel projektu oraz możliwości, jakie dają plany gospodarki niskoemisyjnej.

Zainteresowani , którzy przyszli na spotkanie, mieli możliwość wypełnienia 
ankiet wykorzystanych dla potrzeb wykonania bazy danych emisji CO2 na 
terenie Gminy Lelis (były dostępne ankiety zarówno dla właścicieli budynków 
mieszkalnych , jak  usługowych). W trakcie spotkania dyskutowano  na temat 
optymalizacji pracy systemów grzewczych w budynkach indywidualnych i 
możliwości wymiany źródeł ciepła na nowocześniejsze i bardziej wydajne. 
W ramach konsultacji omówiono   również zagadnienia związane z ochroną 
środowiska na terenie gminy, a tym samym  ograniczanie emisji poprzez 
zastosowanie  instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii

 Projekt pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Lelis”, finansowany jest w 85 % ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet 
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energe-
tyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
– plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Beata Kraska-Romanowska 

Do prawidłowego wykonania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Lelis”, jak również zaplanowania związanych z tym działań na te-
renie naszej gminy, konieczne było pozyskanie odpowiednich informacji, 
m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach 
zlokalizowanych w obrębie gminy oraz określenie emisji gazów z proce-
sów energetycznych na terenie gminy.  Wypełnione przez Państwa ankiety 
udostępnione na stronie internetowej urzędu Gminy Lelis pozwoliły 
na dokładne wykonanie bazy emisji CO2 na terenie Gminy Lelis i tym 
samym na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis.

Przypomnijmy, że opracowywany obecnie plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Lelis pozwoli na osiągnięcie następu-
jących efektów:

Spodziewane efekty organizacyjne
1.  Poprawa zarządzania zasobami gminy,
2.  Świadome przygotowanie planu inwestycyjnego związanego z energią 

i ochroną środowiska,
3.  Określenie struktury organizacyjnej potrzebnej do realizacji celów 

związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej,
4.  Przygotowanie do organizacji zakupów grupowych.

Spodziewane efekty finansowe
1.  Pozyskanie środków na inwestycje związane z produkcją i zużyciem 

energii (modernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, produkcja 
energii z lokalnych źródeł),

2.  Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświe-
tleniem ulic itd.,

3.  Wydzielenie inwestycji, które potencjalnie mogą być realizowane w 
formule ESCO. 

Firmy ESCO mogą oferować następujące usługi:
• doradztwo techniczne,
• definiowanie kontraktu,
• analizy energetyczne,
• zarządzanie projektem,
• finansowanie projektu,
• szkolenie,
• gwarancje wykonania,
• monitoring wyników,
• eksploatacja i dbanie o poziom oszczędności,
• zarządzanie ryzykiem (źródło:   http://www.bialecertyfikaty.com.pl.).

Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko wtedy, gdy ma zagwaranto-
wany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego 
projektu. Dla osiągnięcia celów inwestycji / modernizacji niezbędne jest 
wykonanie audytu energetycznego (analizy techniczno - ekonomicznej 
przedsięwzięcia) i wykazanie efektów ekonomicznych i ekologicznych.

Spodziewane efekty wizerunkowe
1. Realizacja zadań związanych z polityką klimatyczną,
2. Edukacja społeczeństwa.

Spodziewane efekty społeczne i ekologiczne
1.  Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów 

ogrzewania w budynkach prywatnych,
2.  Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów 

ogrzewania osób ubogich,
3.  Zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza,
4.  Racjonalizacja zużycia energii.

Spodziewane efekty prawne
1. Wypełnienie obowiązku związanego z przygotowaniem „Założeń 
do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz”. 
(źródło: http://gospodarkaniskoemisyjna.pl/)

Kolejny krok do opracowania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Dziękujemy za wypełnione ankietyGmina Lelis przystąpiła do opracowania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPO£ECZNY
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Okres urlopów i szkolnych wakacji nie 
zmniejszył tempa prac przy wykonaniu planu 
zadań inwestycyjnych gminy. Wójt i pracow-
nicy Urzędu Gminy przygotowywali projekty 
wystąpień o środki unijne oraz wykonywali 
zadania określone w całorocznym harmono-
gramie inwestycyjnym. Do najważniejszych 
zadań, jakie podejmowano w lipcu i w sierpniu 
można zaliczyć:

1.  Gmina Lelis do końca września 2015 r. 
realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis”, 
finansowany w 85 % w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energe-
tyczna przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna. Dokument jest niezbędny 
przy aplikowaniu o środki unijne w okresie 
budżetowym przypadającym na lata 2014 – 
2015. 

2.  Gmina ubiega się o dotację na   „Odbiór, 
transport i utylizacja wyrobów zawierających 

azbest (płyty  azbestowo-cementowe faliste 
dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis”.  (32  
posiadaczy  eternitu  zgłosiło do utylizacji  
5.385 m2 ).

3.  Zakończono prace związane z przebudową 
drogi gminnej nr 250618W w msc. Gąski. 
Koszt przebudowy odcinka o długości ok. 
2,9 km wyniósł 700 000 zł. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków związanych z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 
kwotą 90 000 zł.

4. Podpisano umowę z firmą Drogi i Mosty z 
Kacic k/ Pułtuska na wykonanie robót bu-
dowlanych obejmujących:

• Przebudowę drogi gminnej w msc. Łęg Przed-
miejski kol. Dziergowskie – 253 156,02 zł, 

• Przebudowa ulicy Srebrnej w Lelisie – 
29 089,62 zł, 

• Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwen-
drowy Most 89 524,81.

5.  W ramach prac remontowych do chwili 
obecnej nawieziono na drogi ok. 2000 m3 
kruszywa naturalnego 0/31,5.

 W Kazimierzu nad Wisłą 25-28 czerwca odbył 
się 49. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych. Głównym celem tej renomowanej 
imprezy  jest popularyzacja, ochrona i doku-
mentacja autentycznego muzykowania i śpiewu 
ludowego. W konkursie uczestniczyły kapele 
ludowe, których skład i repertuar był zgodny 
z tradycjami danego regionu, instrumentaliści, 

soliści grający na tradycyjnych instrumentach,  
jak: skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, 
dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, 
heligonka, harmonia, fujarki, piszczałki, listki i 
inne oraz śpiewacy – soliści i zespoły śpiewa-
cze. Łącznie w konkursie festiwalowym wzięło 
udział około 800 artystów ludowych z 14.  woje-
wództw. Jury oceniając dobór repertuaru, cechy 
regionalnego stylu oraz poziom artystyczny 
wysłuchało: 18 kapel, 32 zespoły śpiewacze, 
6 instrumentalistów, 22 solistów śpiewaków, 
13 wykonawców w kategorii folklor-kontynu-
acja oraz 27 grup w konkursie „DUŻY - MAŁY”.  
 W gronie tak licznych wykonawców znalazła 
się również kapela Jana Kani z Lelisa - instruktora 
GOK-O, która zdobyła I nagrodę w kategorii ka-
pel. Serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy 
dalszych sukcesów.

Anna Ogniewska
Fot. Antoni Kustusz

Aktualności inwestycyjne Gminy Lelis 

Pomimo burzy i ulewy 18 lipca wieczorem w 
szkole w Obierwi zjawiło się 19 mieszkańców  
wsi Obierwia, uprawnionych do głosowania w 
sprawie podziału sołectwa Obierwia na dwa 
odrębne sołectwa. Wszyscy opowiedzieli się 
za utworzeniem sołectwa Aleksandrowo. Tym 
sposobem zakończył się ważny etap społecz-
nych konsultacji w tej sprawie rozpoczętych 
uchwałą Rady Gminy z 29 kwietnia. Pisaliśmy o 
tym w ,,Wieściach Gminnych’’. Teraz napiszemy 
o powstaniu sołectwa i o wyborze sołtysa, tak 
jak tego chcieli mieszkańcy. (ak)

Aleksandrowo  
chce sołectwa

Kolejny sukces kurpiowskich grajków

6.  Trwają prace związane z „Rozbudową dróg 
gminnych 250619W i 250616W zlokalizo-
wanych pomiędzy drogami powiatowymi 
Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie, Golanka – Grale 
– Kurpiewskie – Szkwa i Nasiadki - Szafar-
czyska”. Stan zaawansowania robót, które są 
prowadzone na odcinku 6,5 km określa się na 
60 %.

7. Trwa remont remizy OSP w Łęgu Przedmiej-
skim. Wykonawca: Zakład Rzemieślniczy 
Remontowo-Budowlany Andrzeja Paster-
kiewicza  z Ostrołęki. Koszt zadania brutto; 
197.928,60 zł. 

8.  Wykonano projekt budowlany dla budowy 
boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie.

9. Wykonano projekt budowlany dla budowy 
sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłą-
czami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, 
Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski. 
Zgłoszono także w Starostwie Powiatowym w 
Ostrołęce zamiar przystąpienia do wykonania 
sieci wodociągowej z przyłączami. Przewi-
dywany termin rozpoczęcia robót: wrzesień 
2015 r.

10. Wykonano mapy do celów projektowych 
rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej 
i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłą-
czami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, 
Siemnocha i Łęg Przedmiejski.

11. Wykonano projekt budowlany hali magazy-
nowej na ul. Przemysłowej w Lelisie.

12. Zakupiono i zamontowano monitoring TV 
na boisku wiejskim w miejscowości Szafar-
czyska.

13.  Zakupiono i zamontowano piłkochwyt na 
boisku wiejskim w msc. Durlasy. 

Oprac. Stefan Prusik, wójt gminy Lelis
Fot. Antoni Kustusz 
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Dbam o oddech

Drogi zdecydują o naszej przyszłości

 Realizowany w powiecie ostrołęckim pro-
gram promocji zdrowia i profilaktyki chorób 
układu oddechowego ,,Dbam o oddech’’ znalazł 
się na półmetku. W trakcie zorganizowanych 
już 11 spotkań w gminach naszego regionu do 
badań i konsultacji u specjalistów zgłosiło się 
ponad 2,5 tys. osób – stwierdzono w trakcie kon-
ferencji, która odbyła się 20 sierpnia w  Wyższej 
Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Jak 
podkreślali Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki  
i Aldona Kuciej, koordynatorka programu, o za-
interesowaniu się funduszy norweskich naszym 
regionem przesądziła jedenasta pozycja powiatu 
ostrołęckiego wśród powiatów w Polsce, jeśli 
chodzi o standaryzowany wskaźnik umieral-
ności z powodu chorób układu oddechowego. 
Podjęcie szerokiej akcji badań profilaktycznych 
oraz konsultacji lekarskich  mają  wpłynąć na 
zmniejszenie zachorowalności na choroby ukła-
du oddechowego.
 Uczestnicy konferencji mogli także dowiedzieć 
się więcej o stanie zdrowia mieszkańców powiatu 
i regionu, zwłaszcza o najczęstszych chorobach 
układu oddechowego oraz ich przyczynach z 
wystąpienia dr Adama Zięby, ordynatora Oddziału 
Chorób Płuc w ostrołęckim szpitalu. Dr Adam 
Zięba stwierdził, że  rolniczy charakter naszych 
terenów wpływa na choroby na jakie narażeni są 
rolnicy – a szczególnie hodowcy bydła. Gościem 
specjalnym konferencji była dr n. med. Elżbieta 
Puścińska z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, która 
mówiła m. in. o szkodliwości palenia tytoniu, które 

jej zdaniem jest chorobą. Dlatego, omawiając cha-
rakterystykę chorób odtytoniowych, przybliżyła 
zebranym wpływ palenia tytoniu na rozwój takich 
chorób,  jak POChP, rak płuc, jak również wpływ na 
rozwój chorób układu krążenia, układu chłonnego 
czy też rozwój płodu. W dyskusji, jaka rozwinęła się 
po jej wystąpieniu dr. E. Puścińska Odpowiadała 
na pytania dotyczące,  m.in.  pomocy w rzucaniu 
nałogu i używania e- papierosów.
 Dotychczasowy przebieg akcji ,,Dbamy  
o oddech’’ oraz  dokładne dane po przeprowadzo-
nych już 11 akcjach profilaktycznych w różnych 
gminach powiatu ostrołęckiego zaprezentowała 
przedstawicielka Stowarzyszenia NFOZ w Ostro-
łęce - Beata Samorajska. Omówiła ona również 
wszystkie proponowane w projekcie badania - na 
czym polegają i czemu służą, ze szczególnym 
uwzględnieniem badania spirometrycznego.  
 Kolejne spotkanie w ramach akcji „Dbam o 
oddech” odbędzie się 4 października o godz. 13.00 
w ZS w Lelisie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

 Gmina Lelis jest najlepszym poligonem dla 
drogowców w naszym regionie budując w tym 
roku dwie „schetynówki”, stwierdzono w  trakcie 
spotkania z wojewodą mazowieckim Jackiem Ko-
złowskim, jakie odbyło się 24 sierpnia w Starostwie 
Powiatowym w Ostrołęce. 
 -  Inwestycje, które prowadzimy obecnie na tere-
nie Puszczy Zielonej spowodują prawdziwą rewo-
lucję komunikacyjną, ale już obecnie przenosimy 
się na teren gminy Baranowo, gdzie rozpoczęliśmy 
największą inwestycję z budżetem ponad 45 
mln zł. Dzięki temu kompleksowo uporządkuje 
się problemy drogowe na obszarze pomiędzy 
Przasnyszem i Myszyńcem – stwierdził starosta 
Stanisław Kubeł. 
 Słów pochwały dla aktywności naszego 
powiatu nie szczędził także wojewoda J. Kozłow-
ski, uznając iż dotychczasowe doświadczenia 
samorządowców z powiatu ostrołęckiego sta-

nowią dobrą podstawę do wykorzystania dalszej 
perspektywy finansowania inwestycji z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
 - Powiat ostrołęcki nie oddaje palmy pierw-
szeństwa, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych - powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda ma-
zowiecki. - Do końca ubiegłego roku wykonano w 
powiecie ostrołęckim 162,9 km dróg powiatowych 
i gminnych. W tym roku realizuje się  aż osiem pro-
jektów o łącznej długości 48 km. To bardzo dobry 
wynik. Łączna kwota dofinansowania tegorocz-
nych zadań wynosi ponad 12 mln zł. Jedyne co 
mnie zdumiewa to, że miasto Ostrołęka jeszcze nie 
skorzystało z tego programu – dodał wojewoda.  
 Wojewoda przypomniał, że NPPDL przesta-
nie być realizowany z końcem bieżącego roku. 
Rząd postanowił go przedłużyć, jednak bene-
ficjenci muszą się liczyć z pewnymi zmianami. 
 - Program przejdzie pod opiekę Ministerstwa 
Infrastruktury i będzie realizowany za pośred-
nictwem wojewodów - dodaje Jacek Kozłowski. 
– Ważne jest to, iż program na lata 2016-2020 
przyniesie nam więcej pieniędzy niż dotychczas. 
Z każdym kolejnym rokiem alokacja środków 
województwa mazowieckiego będzie stopniowo 
rosła. Do roku 2020 dojdziemy na naszym terenie 
do kwoty 105 mln zł. To bardzo dobra informacja.

  Antoni Kustusz 
Fot. Antoni Kustusz 

Samorządy przeciw  
zatruwaniu atmosfery 
 Nowa uchwalona w ostatnich dniach „usta-
wa antysmogowa” daje dodatkowe uprawnienia 
samorządom w zwalczaniu zatruwania atmos-
fery. Samorządy określą, jakim paliwem będzie 
można palić w piecach i ustalą wymagania 
techniczne dla kotłów dopuszczonych do użyt-
kowania na ich terenie.  
 Zgodnie z raportami opracowanymi przez 
WHO i UE w Polsce z powodu zanieczyszczeń 
powietrza umiera rocznie 45 tys. osób. To powo-
duje duże wydatki jakie musi ponieść państwo 
na leczenie osób, które chorują z powodu złej 
jakości powietrza (źródło: http://finanse.wp.pl/) .
 Zapowiadana nowelizacja Prawa ochrony 
środowiska ma doprecyzować obecne przepisy 
tak, by sejmiki wojewódzkie za pomocą uchwał 
mogły określać rodzaj i jakość paliw stałych 
dopuszczonych do stosowania i parametry 
techniczne lub parametry emisji urządzeń do 
spalania. Sejmiki będą mogły na przykład  
uchwalić zakaz stosowania określonych insta-
lacji, w których następuje spalanie.
 Taka uchwała będzie musiała jednak określić 
np. granice obszaru objętego ograniczeniami. 
Poza tymi wymogami uchwała będzie mogła 
też określić czas obowiązywania ograniczeń w 
ciągu roku. Jednocześnie samorządy będą mo-
gły wskazać rodzaje podmiotów bądź instalacji, 
które będą wyłączone z ograniczeń lub zakazów.
 Na konieczność walki z zanieczyszczeniami 
wskazywała  także Najwyższa Izba Kontroli, która 
podkreślała w swoim  raporcie, że Polska od lat 
ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w 
UE. (źródło: http://Money.pl). Nowelizacja Pra-
wa Ochrony Środowiska daje więc możliwość 
zmniejszenia całkowitej emisji przez ogranicza-
nie tzw. niskiej emisji. 
 Gmina Lelis aktualnie opracowuje  Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej,  którego głównym 
celem jest właśnie zmniejszenie niskiej emisji. 
Plan  uwzględnia m. in: inwentaryzację emisji 
oraz identyfikację najbardziej emisyjnych sekto-
rów gospodarki lokalnej oraz  zaproponowanie 
rozwiązań przyczyniających się do poprawy ja-
kości środowiska i efektywności energetycznej, 
w tym wdrożenia dobrych praktyk w zakresie 
niskoemisyjnych innowacji technologicznych, 
wydajnych rozwiązań energetycznych oraz 
odnawialnych źródeł energii.  (OZE).
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Złote dziesiątki Gminy Lelis
 Minął rok szkolny 2014/2015, minęły 
wakacje i pora powrócić do nauki ze 
świadomością ubiegłorocznych dokonań 
i zebranych doświadczeń.  Szkolne spo-
łeczności naszej Gminy  odnotowały liczne 
sukcesy i dokonania. Były one  zarówno 
rezultatem wspólnej, szkolnej pracy, jak też 
sukcesem indywidualnym, osiągniętym w 
wyniku własnych starań, często kosztem 
wielu wyrzeczeń i dużego wysiłku. Coraz 
częściej te osiągnięcia osobiste nazywa-

my kompetencjami, bo też stanowią one 
swoistą inwestycję w przyszłe możliwości 
zawodowej kariery, dają osobiste umiejęt-
ności, które zaowocują na studiach czy w 
pracy naukowej. Dlatego uczniów, którzy 
znaleźli się w Złotych Dziesiątkach Gminy 
Lelis  traktujemy jako dobrze zapowiadają-
cych się przyszłych obywateli, naukowców, 
budowniczych, sportowców. Ich udział 
w tym rankingu traktujemy jako potwier-
dzenie całorocznej pracy, jako uznanie dla 

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

Szkoła Podstawowa w Białobieli

1. Katarzyna Gudelska, kl. VI
2. Julia Przybyła, kl. VI
3. Szymon Białobrzeski, kl. VI
4. Wiktoria Kaczyńska, kl. VI
5. Eliza Pietruczuk, kl. IV
6. Julita Pietruczuk, kl. IV
7. Dominika Białobrzeska, kl. IV
8. Gabriela Dymerska, kl. V
9. Wiktoria Kowalska, kl. VI
10. Wojciech Sieruta, kl. VI

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 

1. Iga Śnietka, kl. IV
2. Maciej Krupka,  kl. IV
3. Patrycja Prusaczyk, kl. V
4. Marek Puławski, kl. VI
5. Gabriela Mieczkowska,  kl. IV
6. Maciej Sulkowski, kl. IV
7. Malwina Szymczyk, kl. V
8. Klaudia Brzóska, kl. V
9. Angelika Kołodziejczyk, kl. VI
10. Paulina Parzych, kl. VI

Szkoła Podstawowa w Lelisie 

1. Julia Krystian, kl. V
2. Aleksandra Nalewajk, kl. V
3. Łucja Kurpiewska, kl. VI
4. Oliwia Kobylińska, kl. VI
5. Jakub Marzewski, kl. VI
6. Patrycja Czeropska, kl. IV
7. Kamila Orzechowska ,kl. IV
8. Anna Koziatek, kl. V
9. Ewa Kaliszewska, kl. IV
10. Oliwia Gerwatowska, kl. VI 

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 

1. Zuzanna Kowalska, kl. IV                             
2. Kinga Zadroga, kl. VI                              
3. Magda Kowalska, kl. V                               
4. Aleksy Czeleń,  kl. IV                              
5. Natalia Kochanek,  kl. VI                              
6. Viktoria Bardyszewska, kl. V                         
7. Patrycja Laskowska, kl. IV                             

8. Diana Duszak, kl. V                               
9. Zuzanna Sul, kl. V
10. Edyta Kwiatkowska,  kl. VI                             

Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim

1. Wiktoria Nalewajek, kl. VI
2. Wiktoria Kubeł, kl. V
3. Mateusz Kubeł, kl. V
4. Kacper Szymański, kl. V
5. Aleksandra Nalewajk, kl. IV
6. Piotr Łępicki, kl. IV
7. Kinga Puławska , kl. IV
8. Maja Staśkiewicz, kl. III
9. Anna Kubeł,  kl. II
10. Magdalena Niechoda, kl. II

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach

1. Julia Pulwin, kl. VI
2. Natalia Wiska, kl. VI
3. Marlena Piersa, kl. IV
4. Dagmara Prusaczyk, kl. V
5. Amelia Gromek, kl. VI
6. Jakub Kurgan, kl. V
7. Dominika Pędzich, kl. V
8. Monika Bacławska, kl. IV
9. Przemysław Prajs, kl. III
10. Wiktor Pawelczyk, kl. II 

 Szkoła Podstawowa w Obierwi

1. Paulina Szymczyk, kl. VI 
2. Wiktoria Wiśniewska, kl. V 
3. Martyna Madrak, kl. VI 
4. Emilia Bakuła, kl. V
5. Karol Brzozowski, kl. VI 
6. Karolina Wołosz, kl. VI 
7. Małgorzata Anna Kozłowska, kl. IV 
8. Maciej Sęk, kl. V 
9. Szczepanek Zuzanna, kl. III
10. Aleksandra Dębek, kl. III

Szkoła Podstawowa w Olszewce 

1. Julia Bałon, kl. V 
2. Oskar Niedźwiedzki, kl. V 
3. Oliwia Orzechowska, kl. V 

4. Dominik Wołosz,  kl. V 
5. Wiktor Ciuchta, kl.  IV  
6. Filip Pawłowski, kl. IV 
7. Dominik Antoszewski,  kl. V    
8. Klaudiusz Pianka, kl. VI 
9. Cezary Duszak, kl. VI 
10.  Adrian Lenkiewicz,  kl. VI 

Publiczne Gimnazjum w Lelisie 

1. Ewelina  Kaliszewska , kl. II b
2. Daniel Kaliszewski,  kl. I b
3. Adrian Traczewski,  kl. II b
4. Monika Krystian, kl. III b
5. Daniel Krystian, kl. III b
6. Patrycja Ejzemberg , kl. III a
7. Patryk Parzych,  kl. III b
8. Dominika Wodeńko,  kl. III a
9. Katarzyna Mąka, kl. I a
10.  Mateusz Puławski , kl. II a

Publiczne Gimnazjum w Obierwi 

1. Arkadiusz Dawid, kl. III 
2. Magdalena Ciuchta, kl. III 
3. Michał Niedźwiecki, kl. I 
4. Aleksandra Choroszewska, kl. III 
5. Anna Faustyna Duszak, kl. III 
6. Wiktoria Waszkiewicz, kl. I 
7. Karolina Dzięgielewska, kl. III 
8. Daniel Jan Zamojski, kl. III 
9. Wiktoria Kowalczyk, kl. I 
10. Karol Mróz, kl. I 

Publiczne Gimnazjum 
w Łęgu Przedmiejskim 

1. Magdalena Kruczyk, kl. II a                            
2. Magdalena Bakuła, kl. III a                           
3. Maja Dąbrowska, kl. II b                             
4. Oliwia Kruczyk, kl. I a                               
5. Izabela Kowalczyk, kl. III b                            
6. Eliza Łępicka, kl. I a                              
7. Jakub Laskowski, kl. II b                            
8. Marcin Raszkiewicz,  kl. III a                           
9.  Kamila Duszak, kl. I a                              
10. Katarzyna Brzozowska, kl. III a 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek

Wójt Gminy
Stefan Prusik
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Dożynki w suszy, ale za to z przytupem  (cd. ze str. 1)

Komisja w składzie: Michalina Kurpiewska 
– przewodniczący, Janina Rogalska, Joanna 
Bardyszewska – członkowie, stwierdziła, że na 
konkurs dostarczono 11 wieńców dożynko-
wych. Wśród nich 4 reprezentujące gminy: Lelis 
(Łodziska), Łyse, Kadzidło i Baranowo oraz 7 
wieńców z sołectw gminy Lelis, tj. Durlasy, Gąski, 
Łęg Starościński, Łęg Przedmiejski, Szafarnia, 
Szwendrowy Most i GOK-O Lelis. Po obejrzeniu 
wszystkich wieńców komisja  przyznała w kate-
gorii powiatu I miejsce i nagrodę w wysokości 
1500 zł dla wieńca z Łodzisk gm. Lelis, że wieniec 
ten będzie reprezentował powiat ostrołęcki 
na dożynkach diecezjalnych w Myszyńcu i 
wojewódzkich w Płocku, II miejsce przyznano 
wieńcom z Kadzidła, z  Łysych i z Baranowa. 
W kategorii - wieniec z gminy Lelis I miejsce 
otrzymał  Łęg Starościński, II miejsce – Durlasy 
a III miejsce - Szwendrowy Most. Pozostałe 
wieńce otrzymały nagrody za udział, tj. wieniec: 
Szafarnia, Łęg Przedmiejski, Gąski i GOK-O Lelis.
 Ogłoszono także wyniki losowania nagród w 
konkursie znajomości zasad bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym organizowanym przez WORD. 
Po zamieszaniu wynikającym z nieobecności 
wylosowanej osoby do odbioru głównej nagro-
dy, czyli roweru, powtórzono losowanie i tym 
razem nagrodę odebrała osobiście Ewa Nurczyk 
z Ostrołęki. 
 Nastała pora występów zaproszonych ar-
tystów. Rozbawianie gęstniejącej publiczności 
rozpoczął kabaret Kałamasz, który  tworzą 
artyści ze starego  kabaretu Długi z aktorami 
popularnego serialu ,,Ranczo’’. 
   Rozgrzaną publiczność przejął  bardzo po-
pularny także w naszym regionie pochodzący 
z Łomży zespół disco-polo  ,,Piękni i Młodzi’’ 
w składzie Daniel Wilczewski, Dawid Narożny i 
Magda Narożna. Publiczność szalała, tańczyła, 
błyskała komórkami, jednym słowem bawiliśmy 
się doskonale. 
 A później było już tylko bardziej gorąco, bar-
dziej rytmicznie i jeszcze bardziej tanecznie. Lelis 
został zablokowany setkami, jeśli nie tysiącami 
parkujących samochodów. Jedni przyjeżdżali, 
drudzy odjeżdżali, a zabawa trwała w najlep-
sze. Grał dobry  na każdy gust zespół Exelent z 
Białegostoku, później zespół Shantel ze swoim 
przebojem ,,A Ty daj’’. Było czego posłuchać, ale 
przede wszystkim można było fantastycznie 
pobawić się. 
 Podobnie także będą wspominali dożyn-
kową niedzielę goście wesołego miasteczka, 
które rozbiło się ze swoimi karuzelami na łące za 
starą zlewnią mleka. Pojawiły się nowe, wielkie 
huśtawki, które wzbudzały okrzyki zachwytu 
i przerażenia nawet u najbardziej zatwardzia-
łym bywalców takich miasteczek. Najmłodsi 
mogli skorzystać z lokomotywy i koników, a ci 
co bardziej krewcy mogli spowodować kraksę 
elektrycznych samochodzików.
 Nad wszystkim  czuwali pracownicy GOK-O, 
Urzędu Gminy  oraz Gminnej Biblioteki. Dopisali 
także sponsorzy, którymi w tym roku byli: Firma 
ALDESA, Samorząd  Powiatu Ostrołęckiego, 

Skład materiałów budowlanych Kwiatkowski 
& Krukowski w  Łęgu Przedmiejskim, Bank 
Spółdzielczy w Ostrołęce, SANPROD z Ostrołęki, 
Tadeusz Choroszewski – Usługi Transportowo-
-Handlowe z Obierwi, Piekarnia JÓZEFA w Bia-
łobieli,  sklep spożywczo-przemysłowy Teresy 
Szczepanek w Lelisie, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Łęgu Przedmiejskim.  W imieniu organizato-
rów wszystkim serdecznie dziękujemy.

Antoni Kustusz
fot. Antoni Kustusz, Tomasz Szczubełek
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Dożynki w naszej kurpiowskiej tradycji
 Dożynki  to jedno z najstarszych i naj-
ważniejszych świąt rolniczych obchodzo-
nych na Kurpiach stanowiące symboliczne  
zwieńczenie całorocznych prac rolników. 
 Święto dożynkowe obchodzone jest po 
zakończeniu prac żniwnych a przygotowania 
do obchodów rozpoczynały się wiciem wieńca  
z pozostawionych na polu zbóż, przyozdabia-
nego  kiściami czerwonej jarzębiny, orzechów, 
kwiatami, wrzosem, owocami i kolorowymi 
wstążkami. Wieńce dożynkowe miewały zwykle 
kształt wielkiej korony lub koła. Wieniec dożyn-
kowy nazywany był  również „plonem”  bowiem  
uosabiał wszystkie zebrane plony oraz ich urodzaj. 
Taki plon niesiono do świątyni do poświęcenia, 
a następnie niesiono ze śpiewem w uroczystym 
pochodzie. Przed laty  udawano się do dworu lub 
do domu gospodarza dożynek, 
gdzie odbywały się biesiady 
z poczęstunkiem i tańcami, 
poprzedzane rytualnymi ob-
rzędami i modlitwami. Wieniec 
dożynkowy przechowywany 
był w stodole do kolejnego roku, 
do nowego siewu. Wykruszone 
z niego ziarna wsypywano do 
worków z ziarnem siewnym i 
siano. 
 Pod koniec XIX wieku, wzo-
rem dożynek dworskich, zaczę-
to urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie. 
Bogaci gospodarze wyprawiali je dla swych 
domowników, rodziny, parobków i najemników. 
W okresie międzywojennym zaczęto organizo-
wać dożynki gminne, powiatowe i parafialne. 
Organizowały je lokalne samorządy i partie 
chłopskie, a przede wszystkim koła Stronnictwa 
Ludowego, Kółka Rolnicze, Kościół. Dożynki w 
tamtych czasach były manifestacją odrębności 
chłopskiej i dumy z przynależności do rolniczego 
stanu. Towarzyszyły im wystawy rolnicze, festyny 
i występy ludowych zespołów artystycznych. 
 Po II wojnie światowej gospodarzami doży-
nek byli zwykle przedstawiciele władz admini-
stracyjnych i różnych szczebli (od gminnych do 
centralnych) i dlatego miały one często charakter 
polityczny.

Dożynki w gminie Lelis 
 Na terenie naszej gminy pierwsze dożynki 
zorganizowano w 1974 roku we wsi Łodziska na 
pastwisku u państwa Bałonów. Były to dożynki 
na szczeblu powiatowym. Gospodarzem uroczy-
stości był tow.  Kazimierz Nowacki, ówczesny I 
Sekretarz  Komitetu Powiatowego PZPR. Starostą 
dożynek był obywatel Stanisław Prusaczyk – 
wzorowy rolnik ze wsi Obierwia, Starościną – 
Teresa Staśkiewicz – sołtys wsi Łęg Starościński. 
      Drugie dożynki regionalne, organizowane już 
jako  wojewódzkie zorganizowano w 1985 roku 
na stadionie w Lelisie. Każde sołectwo miało za 
zadanie uwicie wieńca. Przemarsz z wieńcami 
odbył się od budynku Urzędu Gminy na stadion. 
Gospodarzem dożynek był  Henryk Szablak , ów-
czesny  I sekretarz KW PZPR w Ostrołęce. Starosta-

mi tych dożynek byli starsi rolnicy- Józef Pędzich 
z Nasiadek i Alina Kowalska z Durlas oraz młodzi 
rolnicy: - Ryszard Ogniewski z Łodzisk i Barbara 
Jaksina (Żebrowska) z Długiego Kątu.
 W 1995 roku na stadionie w Lelisie odbyło 
się Ogólnopolskie Młodzieżowe Święto Plonów. 
Głównym organizatorem był Związek Młodzieży 
Wiejskiej, któremu przewodniczył na naszym te-
renie Roman Gawrych. mieszkaniec wsi Nasiadki.  
Współorganizatorami byli: Urząd Gminy i GOK-O 
w Lelisie. Z gości honorowych zaszczycili swoją 
obecnością święto planów w Lelisie m.in. Walde-
mar Pawlak – Prezes Rady Ministrów i  poseł na 
Sejm RP, przewodniczący ZG ZMW – Jan Bury. 
 Od 1992 roku imprezę dożynkową wpisano na 
stałe do kalendarza imprez w gminie Lelis. Nazy-
wana była różnie, a to  „Dożynkowym Turniejem 

Sołectw”, a to „Dożynkową Niedzielą na Wsi”,  czy 
też po prosu „Dożynki”. Programy artystyczne tak-
że były różne, ale każdym dożynkom  towarzyszył 
konkurs na wieniec dożynkowy i uroczysty koro-
wód. Od 1993 r. z chwilą powołania parafii NMP 
w Lelisie, dożynkowe uroczystości rozpoczynane 
były Mszą świętą dziękczynną za trud rolniczy od-
prawianą przez miejscowych proboszczów i gości. 
W 1994 r. podczas uroczystości dożynkowych 
została poświęcony nowy  budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lelisie. Jedyny m wyjątkiem 
był rok 1996, w którym  dożynkowa impreza nie 
odbyła się z powodu zamiaru likwidacji GOK-O. 
Później spotkaliśmy się corocznie albo na stadio-
nie gminnym, albo na placu przed GOK-O, a od 
2007 roku imprezę przekształcono z lokalnej w 
regionalną pod nazwą „Dożynki na Kurpiach” i tak 
trwa do dziś.
 Wszyscy dożynkowi goście podkreślali, że  
impreza „Dożynki na Kurpiach” spełnia znaczącą 
rolę kulturotwórczą  w podtrzymywaniu i prze-
dłużaniu ludowej tradycji, która stanowi cenną i 
istotną część dziedzictwa narodowego, a wspól-
nie organizując dożynkowe obchody  dbamy o 
zachowanie kurpiowskiej tradycji.
 Dla nas, pracowników GOK-O, a także Wójta i 
całej Gminy oraz związanych z nami artystów ludo-
wych i twórców zorganizowanie Dożynek  -  święta 
dziękczynienia za zebrany plon jest olbrzymim 
zaszczytem. Jubileusz 25-lecia obchodów dożyn-
kowych w gminie Lelis pokazuje, że nasza gmina 
zasłużyła na to, by corocznie stanowić dożynkowe 
centrum Kurpiowszczyzny.

Anna Ogniewska  
fot. Antoni Kustusz 
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Las blisko nas
 Koło ekologiczne „Koniczynka” działające przy 
Szkole Podstawowej w Nasiadkach przeprowadzi-
ło I konkurs ekologiczny dla uczniów klas I – III z 
gminy Lelis. Każdą ze szkół reprezentowała 3 oso-
bowa drużyna,  w skład której wchodzili uczniowie: 
po 1 z klasy I, II i III.
 Celem konkursu było:

• Popularyzowanie wiedzy dotyczącej ekosys-
temów leśnych i gospodarki leśnej;

• Sprawdzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochro-
ny lasu;

• Rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt 
charakterystycznych dla zbiorowisk leśnych;

• Rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku dla 
przyrody;

Zdobywanie wiedzy podczas wykonywanych 
doświadczeń na podstawie instrukcji, opis obser-
wowanych zmian, formułowanie wniosków;
Integracja uczniów, wymiana doświadczeń między 
szkołami i jednostkami zajmującymi się edukacją 
leśną i ekologiczną.

Konkurs składał się z trzech części. Pierwsza część 
zawierała 6 zadań w formie: krzyżówki, mini testu, 
rozsypanki wyrazowej i innych. W drugiej  części 
każda drużyna  przeprowadziła doświadczenie, a 
w trzeciej każda drużyna udzielała odpowiedzi na 
pytania zadawane przez pracowników Nadleśnic-
twa Ostrołęka wg systemu „Koło Fortuny”.
Po emocjonujących zmaganiach zwycięzcami 
konkursu zostały drużyny:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Łęgu Staro-
ścińskim, która występowała w składzie: Miłosz 
Brzóska - klasa I, Magdalena Niechoda – kl. II i 
Maja Staśkiewicz Maja – kl. III; II miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Białobieli (Daria Parzychowska, 
kl. I, Karolina Pędzich , kl. II, Weronika Marias, kl. 
III); III miejsce – Szkoła Podstawowa w Olszewce 
(Miłosz Antoszewski, kl. I, Filip Grzejka , kl. II, Natalia 
Wołosz , kl. III); Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w 
Dąbrówce (Emilia Pianka, Julia Szymczyk , Zuzanna 
Bałdyga); Zespół Szkół w Lelisie (Gabriela Korze-
niecka, Kinga Dzięgielewska, Mateusz Olkowski); 
Szkoła Podstawowa w Nasiadkach (Kacper Rydel,  
Wiktor Pawelczyk, Przemysław Prajs ); Zespół Szkół 
w Obierwi (Zuzanna Szczepanek, Tomasz Dawid 
Tomasz, Julia Waszkiewicz). 
 Laureaci I, II i III miejsca otrzymali nagrody ufun-
dowane prze dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Nasiadkach. Każdy uczestnik otrzymał upominek 
od Nadleśnictwa Ostrołęka. Wszystkim gratuluje-
my i zapraszamy za rok.

Katarzyna Izydorczyk
Fot. archiwum szkoły 

 Grupa 33. pierwszoklasistów z naszej gminy 
otrzymała 26 sierpnia tornistry wraz z niezbęd-
nym wyposażeniem w artykuły szkolne. Stało się 
tak dzięki dobrej współpracy gminy z Rejonem 
Energetycznym w Ostrołęce, który włączył Gminę 
Lelis w 2015 r. po raz pierwszy do udziału w pro-
gramie PGE Dystrybucja – akcja charytatywna pn. 
,,Energetyczny tornister’’. 
 Uroczyste przekazanie tornistrów zorganizo-
wane przez Ośrodek Opieki Społecznej odbyło 
się 26 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. Dokonali tego wójt gminy Stefan Prusik 
oraz przedstawiciel PGE Rejonu Energetycznego 
w Ostrołęce Iwona Siwik. W uroczystości uczest-
niczyli również dyrektorzy szkół oraz rodzice 
pierwszoklasistów. 
 Dodajmy, że gmina Lelis otrzymała artykuły 
szkolne uzyskane dzięki akcji ,,Zbiórka przybo-
rów szkolnych’’, którą przeprowadzono  28-29 
sierpnia w Ostrołęce. Pozyskane w ten sposób 
artykuły szkolne zostaną przekazane dla dzieci z 
najuboższych rodzin z terenu naszej gminy.

Danuta Piersa
fot. Kazimierz Majk 

 Od nowego roku szkolnego do czterech szkół 
w naszej gminie trafią lekcje gwary kurpiowskiej. 
Dwie godziny lekcyjne, finansowane przez Gminę 
trafią do Zespołu Szkół w Lelisie i SP Łęg Starościń-
ski, a po jednej do szkół w Obierwi i Nasiadkach.
 - Szkoły składały do nas zapotrzebowanie na 
nowe, fakultatywne jednostki programowe. Doty-
czyło to przede wszystkim szkół, które odczuwają 
taką potrzebę w kontakcie z rodzicami i dziećmi, a 
także mają w gronie pedagogicznym specjalistów 
od nauki gwary kurpiowskiej – wyjaśnia Andrzej 
Przeradzki, dyr. ZASiP,
 Specjaliści pojawili się po kursie, jaki prowadził 
Związek Kurpiów, a teraz można już rozpocząć 
szkolną naukę gwary kurpiowskiej. (ak) 

Energetyczny 
tornister

Lekcje gwary 
kurpiowskiej 

Lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów 
piszących 

sprawdzian

Język 
polski /

Matematyka
%

Średnia
%

Język 
angielski

%

1. Szkoła Podstawowa w Białobieli 17 67,8/62,9 65,5 84,6

2. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 17 61,6/36,2 49,0 69,9

3. Szkoła Podstawowa w Lelisie 21 68,6/50,5 59,8 65,8

4. Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 23 62,8/51,3 57,1 73,7

5. Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim 5 74,2/51.0 63,0 73,8

6. Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 12 61,8/44,2 53,3 66,0

7. Szkoła Podstawowa w Obierwi 9 74,6/48,3 61,8 73,1

8. Szkoła Podstawowa w Olszewce 9 71,4/50,0 60,9 70,9

Średnia %  dla - Gminy Lelis 66,5/49,5 58,2 72,2

Średnia % - Powiatu ostrołęckiego 67,1/51,2 59,3 70,6

Gimnazjum 
Publiczne

Liczba 
zdających

Część 
humanistyczna

Część matematyczno
-przyrodnicza

Część z języka obcego

Język polski
Historia
+WOS

Matematyka
Przedmioty 

przyrodnicze

Język angielski Język
niemiecki

podstawowypodstawowy rozszerzony

Lelis 42 55,8% 57,6% 38,0% 44,9% 51,6% 28,6% 45,3%

Łęg Przedmiejski 41 56,9% 54,4% 36,8% 42,3% 52,8% 32,2% 39,6%

Obierwia 19 64,1% 66,6% 52,5% 53,6% 70,8% 51,1% 57,2%

Średni % w Gminie 57,8 58,0 40,2 45,5 55,3 33,6 44,3

Średni % w Powiecie 57,8 59,0 44,3 46,3 56,4 35,1 43,9

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego 2015

Wyniki ze sprawdzianu po klasie VI w roku 2015
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W piątek 28 sierpnia dom nieco schowany przy 
ul. Ukośnej w Białobieli od rana przyjmował gości. 
Tego dnia mieszkający od pięciu lat w domu córki 
Urszuli dostojny jubilat Jan Sylwestrzak obchodził 
swoje setne urodziny.  Do południa dojechała 
delegacja Związku Kombatantów RP i byłych 
Więźniów Politycznych, by wręczyć jubilatowi 
dyplom uznania Zarządu Głównego, uczestnikowi 
II wojny światowej za męstwo i ofiarność w walce o 
wyzwolenie naszej Ojczyzny i za wieloletnią pracę 
przy powojennej odbudowie kraju, przyczynieniu 
się do rozwoju narodowej gospodarki i umacnia-
nie obronności kraju oraz aktywność w szeregach 
członków Związku. W południe na podwórze 
zajechali  wójt gminy Stefan Prusik i kierownik USC 
Czesława Ziemak, a także dyr. Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego Beata  Kaczyńska i przedstawiciel-
ka ZUS. Wójt wręczył jubilatowi kwiaty i nagrodę 
rzeczową, przedstawiciel ZUS Urszula Tułodziecka 
wręczyła akt nadania specjalnej renty, którą otrzy-
mują w dniu 100.  urodzin wszyscy Polacy. Do tych 
życzeń dołączyła B. Kaczyńska, która przekazała 
jubilatowi list od premier Ewy Kopacz oraz życze-
nia od wojewody mazowieckiego. 

Niestrudzony sołtys  wsi Durlasy i radny  Stanisław 
Szczepanek wraz z miejscowym kołem LZS, a 
przy wsparciu Wójta Gminy Stefana Prusika oraz 
dyr. GOK-O Anny Ogniewskiej  zorganizowali 29 
sierpnia na pożegnanie wakacji wspaniały Festyn 
Rodzinny. Bawili się wszyscy, od najmłodszych 
do seniorów. dla każdego starczyło pieczonych 
ziemniaków o co bardzo starał się Józef Marzew-
ski, kiełbasek z rusztu, piwa kozicowego i procen-
towego, rejbaka i ogórków, które przygotowały 
gościnne gospodynie. 
 Na spalonym od suszy, ale także od ciągłego 
grania boisku młodzieżowa drużyna Lelisa z 
brylującą wśród chłopaków Anią Nalewajek 
pokonała miejscową młodzież 7:4, natomiast w 
odwiecznej rywalizacji kawalerów z żonatymi 
tym razem górą byli żonaci, którzy po emocjo-
nującym meczu wygrali 7:6. Oba mecze sędzio-
wał Jerzy Dawid, podkreślając na zakończenie, 
iż wszystkie pojedynki toczyły się bardzo fair, 
a kiedy piłka opuściła plac gry, to zawodnicy 
spokojnie czekali na wznowienie gry.  Do tego 
rozegrano mecz w piłkę siatkową drużyn miesza-
nych o Puchar Radnego Sejmiku Mazowieckiego 
Mariana Krupińskiego, który dotarł na miejsce 
mimo licznych przygód po drodze i osobiście 
wręczył swoje trofeum drużynie z Lelisa, która 

miała w składzie świetną lekkoatletkę Magdalenę 
Żebrowską.  
 Oczywiście najbardziej oczekiwane były na-
grody w konkursach sprawnościowych dla dzieci. 
Konkurencje były przezabawne, ale wszystkie 
traktowano bardzo serio, ścigano się na czas i o 
miejsce, zaś wszyscy najlepsi otrzymali od wójta 
nagrody rzeczowe, zaś pozostali nagrody pocie-
szenia. W konkursach dla chłopców zwyciężyli: 
rzut lotką – Cezary Kowalczyk, slalom z piłką – 
Kacper Parzych, ringo – Piotr Pawelczyk, slalom 
z jajkiem – Mateusz Kurpiewski, rzut piłką do 
wiaderka oraz jajko– Filip Parzych. Natomiast w 
konkursach dla dziewcząt zwyciężyły: rzut lotką – 
Ania Nalewajek, slalom z piłką – Lena Mażewska, 
ringo – Sylwia Mrozek, jajko – Łucja Kurpiewska, 
rzut piłką do wiadra – Julka Pieńkowska. 
   

Nastroje dopisywały, tym bardziej że o zmroku  
wystąpił zespół śpiewających pań z Nasiadek, 
zaś  DJ Jarosław Kraska  oraz grający na harmonii 
pedałowej Jan Kania zapewnili przygrywkę do 
wspólnych tańców. Aż żal, że tegoroczne gorące 
wakacje dobiegły końca. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

100 wyśpiewanych lat

Rodzinne zakończenie wakacji

 W swoim liście prezes Rady Ministrów napisała: 
,,Dane było panu przeżyć cały wiek naszej historii, 
doświadczyć trudów i radości z nią związanych. 
Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla 
kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu 
ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pana sędziwy 
wiek jest naszym wspólnym drogocennym dzie-
dzictwem’’.   
 Pan Jan skromnie się uśmiechał wspierany 
przez żonę Zofię, z którą przeżył, jak stwierdził 
wspaniałe 75 lat, i doczekał się troje dzieci(synów 
Stanisława i Janusza oraz córkę Urszulę), a także 
sześcioro wnuków i siedmioro prawnucząt, z 
których najmłodszy Igor przybył na urodziny 
prapradziadka w wieku 3 tygodni. 
 - Urodziłem się w 15 roku na ówczesnej Litwie 
w miejscowości Mieściłów w województwie no-
wogrodzkim. Po zajęciu tych terenów przez ZSRR 
rodzina w obawie przed wywózką na Syberię ucie-
kła do Polski. Przed wojną ukończyłem  szkoły, a w 
1939 roku służyłem  w 33 pp. w Łomży, z którym 
przeszedłem cały szlak bojowy – wspominał Jan 
Sylwestrzak. – Zostałem wywieziony na roboty 
przymusowe w okolice Oltenburga (Szczytna), ale 
po tym, kiedy dotarła do nas wiadomość, że mają 
nas wywieźć aż za Berlin, to uciekłem i ukrywałem 

się w Olszewce u państwa Augustyniaków. Tam 
znalazłem swoją żonę Zofię, z domu Augustyniak,  
z którą jestem do dzisiaj i bardzo się z tego cieszę, 
bo dobra żona to najważniejsza sprawa dla tych 
co chcą dożyć moich lat – z pewnością w głosie 
oświadczył jubilat.
 Wnuki oczywiście dopadły dobrze znany w 
rodzinie album z historycznymi zdjęciami dziadka i 
rodziców, a pan Jan jakby zapomniał o urodzinach, 
twierdząc nawet, że aby dożyć jego wieku to nie 
tylko nie wolno pić alkoholu i palić, ale także nie 
oglądać się na kolejne jubileusze.
 Całe życie Jana Sylwestrzaka, obecnie ppor. 
rezerwy, związane było z mundurem. Zaraz po 
wojnie osiadł w Ostrołęce i  pracował początkowo 
jako listonosz, a później aż do emerytury na kolei 
w Służbie Ochrony Kolei.  
 Już przy rodzinnym stole, gdy wybrzmiało 
tradycyjne w tych okolicznościach 200 lat, zapytał 
pani Zofii czy się na to zgadza, bo skoro tak to 
ona także nie będzie temu zaprzeczać. A później 
pięknym, czystym głosem zaśpiewał żołnierskie 
piosenki, zapamiętane jeszcze z wojny. Trudno 
więc się dziwić, że na okolicznościowym torcie 
znalazła się fotografia jubilata w wojennym mun-
durze. 
 - Pewnie mam to ojcu, że od najmłodszych lat 
grałem na różnych instrumentach, prowadziłem 
zespoły muzyczne i uczyłem gry młodych ludzi – 
powiedział mi syn Stanisław, wieloletni pracownik 
OZCP i Stora Enso. Inni także potwierdzali, że cho-
ciaż pan Jan nie występował w chórach to śpiewał 
często i chętnie. 
 I tak oto minęły te wyśpiewane, niezwykłe 100. 
urodziny w białym domu w Białobieli.

 Tekst i fot. Antoni Kustusz    
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 Świat bajek jest kolorowy, magiczny, pouczają-
cy - o czym wiedzą nie tylko czytelnicy, widzowie 
czy słuchacze. Ta nierealna rzeczywistość kre-
owana za pomocą słów jest zgodna z myśleniem 
dziecka, dzięki czemu pomaga mu  ona zrozumieć 
siebie i otaczający go świat.
 Bibliotekarki w filiach bibliotecznych w Łęgu 
Starościńskim i w Łęgu Przedmiejskim postano-
wiły otworzyć szufladki wyobraźni dzieci, dlatego 
też zaprosiły przedszkolaczków do przygody z 

bajką. Okazją było szereg spotkań, które okazały 
się dużym sukcesem. Szczególny zachwyt wzbu-
dzały zabawy z bohaterami bajek: maski, stroje, 
szukanie zagubionego pantofelka. W czasie zajęć 
maluchom przedstawiono bajki m.in.: Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków, Kopciuszek, 
Ważne słowa itp. Spotkanie podsumowujące 
ten cykl zajęć zakończono konkursem pt. „Mój 
ulubiony bohater bajkowy”, w którym zadaniem 
uczestników było wykonanie ilustracji ulubionego 
bohatera bajkowego. Technika wykonania pracy 
była dowolna. W konkursie w Łęgu Starościńskim 
udział wzięło 14 osób, a w  Łęgu Przedmiejskiego 
15 przedszkolaków. W konkursie z wiedzy pt. 
„Super znawca bajek”, dzieci wykazały się dużym 
zakresem wiadomości o bajkach oraz odgadywały 
ich tytuły po wysłuchaniu krótkich zagadek.
 Jury w składzie: Alicja Brodzik, Zofia Niechoda, 
Alina Puchalska, Justyna Nalewajk, Janina Mielnic-

ka i Natalia Staśkiewicz wyłoniła następujących 
laureatów: 

W konkursie z wiedzy na wyróżnienie zasłużyli:
Miłosz Niechoda, Katarzyna Andrzejczyk, Kacper 
Nalewajk i Natalia Andrzejczyk.  Najlepsi uczestni-
cy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Spotkanie zakończono 
wspólną fotografią oraz słodkim poczęstunkiem.

Tekst i fot. JM, NS.

Filia Biblioteczna w Dąbrówce co roku włącza się 
w ogólnokrajowy program promocji czytelnictwa 
i biblioteki organizowany przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Okazję stwarza Tydzień 
Bibliotek, który organizuje się w maju. Tegoroczne 
hasło majowego Tygodnia Bibliotek „Wybieram 
bibliotekę!” dawało szansę bibliotekarzom na 
prezentację tych cech, które sprawiają, iż biblio-
teka ze swoją ofertą w nauce, kulturze i edukacji 
jest nie tylko instytucją nieodzowną, ale również 
atrakcyjną. 
 Przypomnijmy więc to co wydarzyło się w te-
gorocznym Tygodniu Bibliotek w filii bibliotecznej 
w Dąbrówce. 
 12 maja rozstrzygnięto  konkurs plastyczny na 
plakat pt.: „Wybieram bibliotekę”. Konkurs kierowa-
ny był do uczniów klas II – VI Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce. Komisja,  kierując się w ocenie 
złożonych prac: zgodnością z tematyką konkursu, 
walorami artystycznymi oraz ich oryginalnością,  
przyznała następujące miejsca i nagrody: I miejsce 
– Iga Śnietka, II m.– Julia Szymczyk, Malwina Szym-
czyk, III m. – Weronika Bubrowiecka, wyróżnienia: 
Zuzanna Ejzemberg, Gabriela Mieczkowska. 
 13 maja do biblioteki przybyły przedszkolaki 
z Oddziału Przedszkolnego w Dąbrówce oraz 
punktu przedszkolnego „Kaczor Donald” wraz z 
wychowawcami. Wszyscy  wzięli  udział w kon-
kursie recytatorskim „Wybieram bibliotekę”. Po 
wysłuchaniu 19.  prezentacji recytatorskich opie-
wających bibliotekę  i książki komisja postanowiła 
przyznać następujące  miejsca i wyróżnienia: 
I miejsce - Natalia Załęska, Nadia Olbryś, II m. - 
Gabriela Bałdyga, Angelika Kłos, III m. - Sandra 
Dykty, Zuzanna Tymińska, wyróżnienia - Gabriela 
Bałdyga, Karol Bubrowiecki, Patrycja Kokoszko, 
Antoni Mieczkowski, Róża Mikulska, Cezary 
Parzych, Dominika Parzych, Gabriela Stepień, 
Dominika Subczyńska, Maja Szejda, Ada Śnietka, 
Julia Załęska, Alicja Zawalich, Szymon Zawalich.
 15 maja w bibliotece odbyła się  uroczystość 
pasowania uczniów klas I na czytelników. W tym 

roku poprzedzała  ją  lekcja biblioteczna, która 
umożliwiła uczniom zapoznanie się z biblioteką i 
jej zbiorami oraz zasadami zachowania podczas 
korzystania z bibliotecznego księgozbioru. Roz-
wiązując przygotowane zadania i  odpowiadając 
na ciekawe zagadki pierwszoklasiści zdobywali 
punkty i udowodniali  gotowość do zostania 
pełnoprawnymi czytelnikami. Następnie składali 
uroczyste przyrzeczenia.  Spotkanie umilił występ 
uczennicy z klasy 0 – Nadii Olbryś, która recytując 
wiersz przekonywała o konieczności dbania o 
książki. O tym wyjątkowym dniu,  będą przypo-
minały dyplomy i odznaki, jakie uczniowie otrzy-
mali z rąk bibliotekarza oraz wspólna fotografia.
Uroczyste  ślubowanie złożyli: Zuzanna Bałdyga, 
Gabriela Buraczewska, Mikołaj Deptuła, Mikołaj 
Laskowski, Natalia Mikulska, Kacper Marchewka, 
Adrian Mrozek.
 3 czerwca odbył się biblioteczny konkurs wie-
dzy pt.: „W krainie baśni Hansa Christiana Anderse-
na”. Spośród uczniów klas II i II do pojedynku sta-
nęło i zmagało się 5 ochotników, którzy zmierzyli 
się z zadaniami konkursowymi. Uwzględniając 
liczbę zdobytych punktów przyznano następujące 
miejsca: I miejsce - Julia Szymczyk, II m. - Piotr 
Duszak, Maja Grala, III m. - Roksana Barbarska, 
wyróżnienie - Zuzanna Gorczyca. 
Jak więc widać warto odwiedzać filię Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dąbrówce. 

Michalina Kurpiewska 
Fot. archiwum 

Pomoc dla osób uprawnionych do alimentów 
 Przysługuje ona  osobom, które mają  zasą-
dzone przez Sąd alimenty od rodzica natomiast 
ich egzekucja alimentacyjna okazała się bezsku-
teczna minimum przez dwa miesiące oraz jeżeli 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 
zł miesięcznie.
 W Gminie Lelis z tej formy pomocy korzysta 67 
osób z 40 rodzin.  Wnioski o przyznanie świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na okres świadcze-
niowy trwający od 1 października 2015 r. do 30 
września 2016 r. przyjmowane są od 1 sierpnia 
2015 r.
Karta Dużej Rodziny 
 W Gminie Lelis Ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny wydawana jest w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. Obecnie wydano 791 kart dla 147 rodzin 
tj; dla opiekunów 282 karty i 509 kart dla dzieci. 
Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień. Posiadanie ww. karty 
daje możliwość skorzystania z oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej lub transportowej na terenie całego 
kraju. Przysługuje niezależnie od dochodu. Karta 
jest wydawana bezpłatnie, dla każdego członka 
rodziny. Rodzice otrzymują Kartę dożywotnio, 
dzieci zaś do 18 roku życia lub do ukończenia 
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności otrzymują 
Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełno-
sprawności. Karta przyznawana jest dzieciom 
umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na 
czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka.
 Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina tak-
że, iż wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych 
na okres świadczeniowy trwający od 1 listopada 
2015 r. do 31 października 2016 r. przyjmowane 
są od 1 września 2015 r. (JP) 

Z bajką jest weselej

Wybieram bibliotekę Ośrodek Pomocy 
Społecznej informuje…

Łęg Starościński Łęg Przedmiejski

I miejsce
Kacper 
Nalewajk

I miejsce
Emilia 
Staśkiewicz

II miejsce
Kacper 
Szczubełek

II miejsce
Zuzanna 
Dumała

III miejsce
Joanna Łępicka,
Miłosz Niechoda

III miejsce
Katarzyna 
Nalewajk

Wyróżnienie
Magdalena 
Białobrzewska
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 Rozgrywki piłkarskiej B-klasy w sezonie 
2015/2016 w grupie ostrołęckiej zapowiadają 
się niezwykle emocjonująco. W lidze na pierw-
szym stopniu piłkarskiej rywalizacji wystąpi aż 
10 zespołów, a tym także rezerwy zespołów z 
wyższych klas rozgrywkowych. Niestety taka 
liga wymaga od klubów dużej sprawności orga-
nizacyjnej oraz sporego budżetu. Zapowiadają 
się bowiem dalekie wyjazdy, jak choćby do 
Andrzejewa czy Pokrzywnicy. Przypomnijmy 
więc, że w lidze wystąpią: KS Pniewo, Korona 
II Ostrołęka, GKS Andrzejewo, FC 2013 Różan, 
Iskra Zaręby Kościelne, Orz Goworowo, GKS 
Pokrzywnica, WKS Mystkówiec Stary, Świt Ba-
ranowo oraz GLKS Lelis. 
  GLKS pierwszy mecz na naszym gminnym 
stadionie rozegra 6 września o godz. 14.00 z 
Orzem Goworowo. Następne mecze   w roli 
gospodarza odbędą się: 20 września ze Świtem 
Baranowo, 11 października z FC 2013 Różan i 
25 października z GKS Andrzejewo. Wszystkie 
mecze o godz. 14.00. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 

 Tradycyjnie przed regionalnymi dożynkami 
na stadionie Zespołu Szkół w Lelisie odbył się 
turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stefa-
na Prusika. W turnieju, który odbył się 9 sierpnia 
wystartowało 5 drużyn LZS z gmin Lelis i Zbójna. 
Sędziowali na zmiany Dariusz Mróz i Jerzy Dawid. 
Grano na dwóch boiskach w drużynach 6-oso-
bowych. 
 Po rozegraniu wszystkich meczów okazało 
się, że najlepszą drużyną turnieju została ekipa 
gości ze Zbójnej, która tym samym zrewan-
żowała się drużynie GLKS Lelis za porażkę w 
wakacyjnym turnieju, który zorganizowali na 
swoim terenie. 
  Następne miejsca zajęli piłkarze ekip: Szalone 
Durlasy, LZS Obierwia, GLKS Lelis i LZS Lelis. 
Najlepszym strzelcem turnieju został Paweł 
Szymczyk ze Zbójnej, zdobywca 10 bramek. 
Bramkarzem turnieju wybrano Pawła Świtaja 
z Durlas, a najlepszym  zawodnikiem – Piotra 
Tymińskiego z Obierwi. (ak)

Fot. Jakub Mróz.  

Pora na dorosłe skakanie

Po obrządku na boisko

 Z Magdaleną 
Żebrowską, brązową 

medalistką MPJ 
w trójskoku, 

rozmawia 
Antoni Kustusz

- Wypoczywasz w Lelisie zamiast trenować 
na obozie kadry narodowej i szykować się do 
kolejnych startów?
- Właściwie zakończyłam już starty w najważ-
niejszych zawodach i mam teraz czas na wypo-
czynek, na regenerację sił. Moje starty udało się 
zakończyć rekordami życiowymi w skoku w dal 
5,92 m oraz w trójskoku 12,43 m, co dało mi brą-
zowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów  i 
pozwoliło wykazać dalsze możliwości rozwoju. 
To bardzo dla mnie ważne, po tym jak wypadłam 
z centralnego szkolenia, a przed startami w kate-
gorii młodzieżowej i seniorskiej. Pokazałam, że 
mogę jeszcze wiele osiągnąć. 
 - W tym roku zdawałaś maturę, miałaś wiele 
trudnych startów, a więc jaki to był sezon w 
karierze?
- Od początku wydawało się, że będzie ciężko, 
bo nie tylko matura, ale także konieczność 
przygotowywania się poza kadrą PZLA, a więc 
bez udziału w centralnych zgrupowaniach. Do 
tego kontuzja. Było ciężko, ale wraz z trenerem 
Bartoszem Witkowskim postanowiliśmy, że 
pokonamy te wszystkie przeszkody i pokażę 
na co mnie stać w ostatnim roku startów jako 
juniorka. Bardzo dopingowała mnie zachęta ze 
strony sponsora firmy Starglass, bo dzięki temu 
mogłam wyjeżdżać na zawody, organizować 
obozy treningowe. Udało się zrealizować całym 
program przygotowań i startów, dzięki czemu 
pokazałam, że wciąż znajduję się w czołówce 
skoku w dal, a do tego odkryłam nowe możli-
wości w trójskoku. 
- Nie obyło się bez przygód i trudności?
- Przed samym startem w Białej Podlaskiej, gdzie 
odbywały się MPJ, odczuwałam ból w lewej, odbi-
jającej stopie, ale dzięki pomocy znajomego tre-
nera, fizjoterapeuty z Arabii Saudyjskiej udało się 
pokonać tę dolegliwość i mogłam wystartować, 
a wynik zaskoczył wszystkich. Sam start w MPJ to 

była ogromna przygoda. Jechałam tam jakby na 
przekór losowi, ale czułam, że musi być dobrze, 
że chcę i jestem gotowa pokazać dobry wynik.  
W skoku w dal po pierwszych skokach wiedzia-
łam, że zamieszam w klasyfikacji, bo poprawiłam 
życiówkę aż o 18 cm. Niestety nie uzyskałam 
medalu, zabrakło 1 cm. Byłam załamana, a do 
tego popadał deszcz i czułam ból w nodze. 
Jednak nie wolno się poddawać i trzeba się cie-
szyć z tego co już jest. Dlatego postanowiliśmy 
z trenerem, że najważniejszym będzie start w 
trójskoku. Wystartowałam i trafiłam idealnie z 
wyskokiem, a to dało mi medal już w trzecim 
konkursie w życiu. W ten sposób odpoczęłam po 
skoku w dal, wynik zaskoczył wszystkich, trenera, 
a także i mnie, bo prawiłam się aż o pół metra. 
Tak więc mogę powiedzieć, że pomimo wszelkie 
trudności i obawy, mam za sobą  udany sezon. 
- Przed Tobą studia i nowe starty. Jakie więc 
masz plany na nowym etapie osobistego i 
sportowego rozwoju? 
  - Matura poszła mi nieźle, choć oczywiście 
mogło być lepiej, ale miałam mało czasu na 
przygotowania. Najważniejsze, że dostałam się 
do uczelni, którą sobie wybrałam i od paździer-
nika będę studiować na logopedii Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. Mam nadzieję, że 
taka zmiana otoczenia, metod treningowych i 
spotkanie z nowymi zawodniczkami pozwoli 
uzyskać dalszy postęp. Po okresie adaptacji 
przeniosę się do tamtejszego AZS, gdzie istnieje 
silna sekcja lekkoatletyczna i zacznę startować 
w gronie zawodniczek z seniorskim doświadcze-
niem. To zupełnie inny trening i inne wyzwania, 
ale mam nadzieję, że się powiedzie. Skoki dają 
mi wielką frajdę, wciąż mam nadzieję pokonać 
granicę 6 m, a i w trójskoku mam duże rezerwy. 
Liczę także, iż uzyskam stypendium za I klasę, 
którą uzyskałam za wyniki powyżej 5,80 w skoku 
w dal i powyżej 12.00 m w trójskoku.  Jestem z 
natury optymistką, choć wolę gonić, niż uciekać. 
Przede mną czas na dorosłe skakanie i mam 
nadzieję, że podołam.
- Czego też życzymy w imieniu wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. Dziękuję za 
rozmowę.

Fot. Antoni Kustusz 

 Popołudniowy letni turniej plażowej  piłki 
siatkowej o puchar wójta gminy Stefana Prusika, 
zorganizowany 22 sierpnia  przez miejscowy LZS 
na nowym boisku w Długim Kącie, rozkręcał się 
powoli, ale im bliżej było zmroku, tym drużyn 
przybywało i gry stawały się coraz ciekawsze. 
Pojawili się także amatorzy piłki nożnej i boisko 
nabrało życia, tym bardziej że gospodarze pod 
przewodnictwem Jurka Dawida przygotowali 
ognisko z grillem dla wszystkich. 
  Ostatecznie w rywalizacji na siatkarskim boisku 
uczestniczyło pięć drużyn, które podzielono na 
dwie grupy. Mecze dostarczyły wiele emocji, a 
drużyny mimo iż złożone z graczy w różnym 

wieku pokazywały wielką ofiarność i ambicję. 
W grach eliminacyjnych Lelis uległ Durlasom 
1:2, a w następnych meczach uzyskano wyniki: 
Przyjaciele Jurka – Długi Kąt juniorzy 2:1, Brons 5 
– Długi Kąt jun. 2:0, Przyjaciele Jurka – Brons 1:2. 
W półfinałach Durlasy pokonały Przyjaciół Jurka 
2:1, a Lelis wygrał z Bronsami 5 2:0. W meczu o 
III miejsce Bronsi pokonali Przyjaciół Jurka 2:1, 
a w meczu finałowym Lelis zrewanżował się za 
eliminacyjną porażkę i pokonał Durlasy 2:0. Cały 
turniej sędziował Maciej Brzeski. Najlepszymi 
zawodnikami turnieju w gronie grających pań 
została Edyta Kaliszewska (Długi Kąt), a wśród 
panów – Patryk Brzeski (Lelis).  (ak)

B-klasa 
z prawdziwego 
zdarzenia

Dożynkowy 
turniej LZS
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GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Urząd Gminy zawiadamia

13 września, godz. 12.00 - ,,Tam gdzie barć cudowna stała…”, 
XI Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej w sanktuarium w Dąbrówce.

26 września, boisko w Gibałce, godz. 16.00 mecze piłkarskie, godz. 19.00  
– festyn sportowo-rekreacyjny ,,Babie Lato’’ sołectw Gibałka, Łodziska, Szafarnia, 

27 września, teren przy stadionie ZS w Lelisie godz. 11.00
start i meta wyścigu kolarskiego „Kurpie MTB”

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

8 października, godz. 12.00, sala widowiskowa GOK-O 
– gminna uroczystość jubileuszu Złotych i Srebrnych Godów 

10 października, godz. 9.00, tereny wokół stadionu ZS w Lelisie 
– Jesienne Biegi Przełajowe

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego  
i od nieruchomości:
III rata do 15 września 2015 r.
IV rata do 15 listopada 2015  r.
Terminy płatności  podatku od środków  
transportowych: 
II  rata do 15 września  2015 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 komunal-
nych należy wnosić na indywidualne numery kont  

podane w pismach  potwierdzających przyjęcie  
deklaracji, które Urząd  Gminy dostarczył wszyst-
kim mieszkańcom. Wpłat należy dokonywać  w  
terminach podanych w wymienionym  piśmie. 
Przypominamy, że płatności: za maj i czerwiec do 
10 lipca 2015 r.

Zaopatrzenie w worki  do selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych należy do obowiązków  firmy 
odbierającej odpady i w tej sprawie należy  zwracać 
się do kierowców, którzy odbierają odpady z nie-
ruchomości lub do firmy MPK w Ostrołęce na ulicy 
Kołobrzeskiej 5 (tel.: (29) 769 18 00 w. 119). 

Urząd  Gminy  w  Lelisie   zawiadamia  wszystkich  
mieszkańców  Gminy  Lelis, że:   
     
1.  Od miesiąca kwietnia  do listopada 2015 r. w każdy  

pierwszy  czwartek  oraz  w  ostatnią  sobotę   mie-
siąca oprócz dni świątecznych w godzinach od 9oo 
do 15oo w  punkcie  selektywnej  zbiórki  odpadów  
komunalnych  znajdującym się na  terenie za-
mkniętego  składowisku odpadów w Gibałce będą 
przyjmowane nieodpłatnie następujące rodzaje 
odpadów : zużyte opony, meble,  w tym również 
wersalki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
lampy sodowe, liniowe lampy fluorescencyjne, wy-
sokoprężne lampy wyładowcze, wiertarki, piły, spa-
warki, lutownice, kosiarki elektryczne, rozpylacze 
elektryczne, zabawki elektryczne, gry elektroniczne, 
sprzęt sportowy elektroniczny, gry wideo, automa-
ty do gry i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
( sprzęt niekompletny nie będzie przyjmowany ), 
złom metalowy, odpady niebezpieczne ( opako-
wania po farbach i lakierach, świetlówki,   zużyte    

baterie i  akumulatory, lampy rtęciowe i rtęciowo 
-sodowe, termometry, opakowania po środkach  
ochrony roślin, pojemniki po   aerozolach).     

 2.   Zużyty olej silnikowy można przekazać nieodpłat-
nie do punktu zorganizowanego przy stacji   paliw 
w  Lelisie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe ...„MAR – POL”  ul.  Przemysłowa .

3.   W sprawie utylizacji folii po sianokiszonce należy 
kontaktować się z Janem Wołoszem  ze   Szwen-
drowego Mostu, który zajmuje się między innymi 
zbiórką folii. Telefony kontaktowe: 029/760-52-46, 
kom. 605 765 496 .

Punkt  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
czynny  będzie  w  następujących  dniach: 
 
wrzesień - 3 (czwartek),  26 (sobota) 
październik - 1 (czwartek),  31 (sobota) 
listopad - 5 (czwartek), 28 (sobota)

  Gmina Lelis utworzyła system powiadamiania 
mieszkańców SMSami. Już obecnie dzięki takiej 
formie kontaktu można dotrzeć do ponad 2,5 
tys. osób, a może być zdecydowanie więcej, jeśli 
uznać, że właściwie wszyscy posiadamy telefony 
komórkowe. 
 - Nasz system powiadamiania SMS przeznaczo-
ny jest przede wszystkich dla mieszkańców Gminy 
Lelis. Głównym jego celem jest przekazywanie 
ostrzeżeń o grożących niebezpieczeństwach. Do-
datkowo system ten przeznaczony jest do informo-
wania o ważnych terminach oraz interesujących 
wydarzeniach związanych z Gminą Lelis. Jeśli uda 
się zgromadzić dane mieszkańców poszczegól-
nych sołectw to już wkrótce system ten stanie się 
alternatywą dla tradycyjnej kuli – stwierdza wójt 
Stefan Prusik.
 Jak poinformowano na stronie gminy www.
lelis.pl aby skorzystać z usługi otrzymywania bez-
płatnych SMS–ów należy wysłać  SMS pod numer 
663-760-030, podając w treści: imię, nazwisko oraz 
miejscowość celem dodania tych danych  do od-
powiedniej kategorii. Treść SMS: IMIĘ, NAZWISKO, 
MIEJSCOWOŚĆ.
 Aby wyrejestrować się z systemu należy wysłać 
wiadomość SMS o treści „WYPISZ MNIE”  także na nr 
tel.: 663-760-030.
 Koszt rejestracji i wyrejestrowania jest równy 
opłacie podstawowej za wysłanego SMS-a  wg. 
stawek operatora. (ak) 

 W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi 
przypadków spalania odpadów w domowych 
piecach i na ogniskach   Urząd Gminy w Lelisie 
przypomina,  że  spalanie odpadów to najgorsza, 
najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia  oraz  
środowiska forma „zagospodarowania” odpadów. 
Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji sil-
nie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpły-
wają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim 
na zdrowie człowieka. Trzeba także pamiętać, że 
palenie śmieci w piecu, niszczy przewody komi-
nowe  poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy 
kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.  
       Przepisy prawa określają czego nie wolno 
spalać w piecach domowych. Są to: plastikowe 
butelki, zużyte opony, opakowania z tworzyw 
sztucznych.
        W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców 
apelujemy więc, aby w piecach domowych spalać 
tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał 
opałowy, nie palić odpadów i  śmieci na ogniskach. 
Tylko w ten sposób przyczynimy się tym do popra-
wy  zdrowia i jakości życia nas wszystkich. 

SMSem bliżej 
mieszkańców 

Nie wolno 
spalać śmieci
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