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W numerze:

Kiedy wójt Stanisław Subda, jako gospodarz 
tegorocznych Dożynek Regionalnych na Kurpiach 
w niedzielę 24 sierpnia witając gości oraz pu-
bliczność wspominał, że rolnicy muszą pracować 
czasem w trudnych warunkach atmosferycznych, 

a mimo to dostarczają nam wszystkim dorodne 
plony, wszyscy potraktowali te słowa z pełnym 
zrozumieniem. Na głowy padał bowiem rzęsisty 
deszcz, a piękne dożynkowe wieńce ustawione 
przy scenie trzeba było okrywać parasolami i 
folią.  Jednak już przed popołudniowym, wspa-
niałym występem gwiazdy wieczoru, ukraińskiego 
zespołu Kozak System, deszcz przestał padać, a 
publiczność rozgrzana przez Kozaków wspaniale 
bawiła się tańcząc nowe szaleństwo, czyli Zumbę 
oraz emocjonując się pokazem ognistego tańca 
w wykonaniu teatru Mantra. Nikt nie żałował wy-
prawy do Lelisa, no chyba, że nietrzeźwy kierowca 
bmw, którego patrolujący imprezę policjanci ujęli 
po krótkim pościgu w pobliskim lesie.  

      Uroczystości rozpoczęła Msza Świę-
ta dziękczynną za zebrane plony w kościele 
parafialnym, po której barwny dożynkowy 
korowód przeszedł na plac między Gminnym 
Ośrodkiem Kulturalno-Oświatowym a remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie. W trakcie 
otwierającego dożynki widowiska dożynkowego 
w wykonaniu zespołów GOK-O delegacje z gmin 
kurpiowskich przekazały gospodarzom dożynek 
obrzędowe chleby. Za dary wypieczone z tego-
rocznego zboża dziękowali  gościom gospodarze 
dożynek Stanisław Subda - wójt gminy Lelis i Anna 
Ogniewska - dyrektor GOK-O. Po odśpiewaniu 

pieśni dożynkowych i tradycyjnym obtańcowaniu 
wieńca głos zabrał gospodarz dożynek, witając 
wszystkich przybyłych oraz przekazując w imieniu 
Gminy Lelis wszystkim rolnikom życzenia pomyśl-
ności w zagospodarowaniu zbiorów. Następnie 
wystąpili  starosta ostrołęcki - Stanisław Kubeł ,  
dr Jan Prusik, prezes sekcji Związku Kurpiów  z 
Olsztyna, a także Andrzej Kania - poseł na Sejm 
RP. Przewodniczący rady Powiatu, Stefan Prusik 
odczytał skierowany do rolników i mieszkańców 
Kurpiowszczyzny list od wiceministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Tadeusza  Nalewajka.

      Na tegoroczne, deszczowe dożynki   przybyli 
Mariusz Popielarz - dyrektor delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Ostrołęce, Mirosław Augusty-
niak - radny sejmiku województwa mazowieckie-
go, Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki, Wiesław 
Opęchowski - kierownik Delegatury Urzędu Woj. 
Mazowieckiego w Ostrołęce, Wiesław Szczubełek 
– dyrektor oddziału MODR w Ostrołęce, Zdzisław 
Gadomski - nadleśniczy Nadleśnictwa w Ostrołęce, 
prof. Janusz Gołota , prezes OTN im. Adama Chęt-
nika,  a także  wójtowie ościennych gmin: Czesław 
Jurga z Czarni i Wiesław Kowalikowski z Łysych, 
radni naszej gminy oraz sołtysi.

   Występy na dożynkowej scenie rozpoczęły 
zespoły z poszczególnych gmin kurpiowskich. 
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszał ubrany 

(ciąg dalszy str. 5)

Wieńce pod parasolem, Kozacy 
i ognisty finał 
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Z życia samorządu

Finisz konsultacji planu zagospodarowania

XXXII  nadzwyczajna sesja Rady  Gminy  Lelis, 
która odbyła się  4  sierpnia w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy,  dotyczyła przede wszystkim pilnej 
potrzeby dokonania zmian w uchwale ,,Plan Od-
nowy Miejscowości Białobiel’’, a także niezbędnych 
zmian w budżecie Gminy. 

    Do budżetu wpłynęła dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego na zadanie zrealizowane w 2013 r. 
pn. ,, Budowa placu zabaw wraz z montażem małej 
architektury w m. Łęg Przedmiejski’’ w wysokości 86.7 
tys. zł.  W planie wydatków dokonano niezbędnych 
zmian, przeznaczając 40 tys. zł na przygotowanie 
inwestycji związanej z rozbudową dróg gminnych, 
zwiększenia o 10 tys. zł środków na wypłaty ekwiwa-
lentów za udział w akcjach ratowniczych OSP, o 22 
tys. zł na opłacenie nauki pływania dla uczniów kl. 
III szkól podstawowych, 7,5 tys. zł na zakup strojów 
kurpiowskich i instrumentów ludowych oraz  19 tys. 
zł  dotacji dla  GOK-O. Dodatkowo 7 tys. zł przyznano 
na budowę boiska w Długim Kącie oraz 3 tys. zł na 
budowę studni i nawodnienia na boisku w Gibałce. 

    Uprzedzając dyskusję nad  projektem uchwały w 
sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Białobiel 
radny Jerzy Tercjak poinformował, że w dniu sesji do 
Urzędu Gminy wpłynęło podanie z podpisami  w 
imieniu mieszkańców wsi Białobiel, którzy protestują 
przeciwko budowie  skwerku i placu zabaw pod linią 
220kV oraz  mają pretensje  w sprawie jego budowy 
przy sklepie. W odpowiedzi sekretarz Gminy Halina 
Gontarzewska poinformowała, że Plan Odnowy 
Miejscowości Białobiel został zatwierdzony w 2009 
roku i spełniał wówczas wszystkie wymogi określone 
w przepisach. 

    - Jednak  w lipcu br. dostaliśmy pismo z Urzędu 
Marszałkowskiego o koniczności jego uzupełnienia, 
ponieważ zmieniło się rozporządzenie  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zmiana 
polega na tym , że dodaje się rozdział X w brzmieniu 
: opis i charakterystyka obszarów o szczególnym  

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, 
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-
-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie 
lub budowę placów parkingowych, chodników lub 
oświetlenia ulicznego – stwierdziła H. Gontarzewska, 
dodając, że Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje obszar 
przestrzeni publicznej, jako obszar o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na jego położenie 
oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. To miejsce, w 
którym znajdują się najważniejsze obiekty o znaczeniu 
edukacyjnym, społecznym, rekreacyjnym oraz han-
dlowym, gdzie mieszkańcy i turyści mają możliwość 
integracji i realizacji wspólnych działań na rzecz 
poprawy warunków życia na wsi. 

       Zgodnie z przygotowanym projektem zabudo-
wy skweru przy sklepie w Białobieli poprzez budowę 
chodników, oświetlenia ulicznego oraz placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej będzie posiadało szczególne 
znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
miejscowości i gminy Lelis oraz turystów, przyczyni 
się do nawiązywaniu kontaktów społecznych i wza-
jemnej lokalnej integracji, a więc spełni oczekiwania 
opisane w nowym rozporządzeniu, bowiem  będą 
się tam mogły  odbywać się festyny folklorystyczne i 
rodzinne, a centrum wsi skieruje swoją ofertę zarówno 
do miłośników sportu, jak i aktywnego wypoczynku, 
bez względu na ich wiek oraz do rodziców z dziećmi, 
osób poszukujących odpoczynku w zaciszu przyrody. 
Skwer, który obecnie  nie jest oświetlony wymaga więc  
modernizacji oraz dostosowania do obecnie obowią-
zujących standardów zapewniania  bezpieczeństwa 
mieszkańcom wsi. 

   Do głosów niezadowolenia dołączyła radna 
Elżbieta Stachelek z Siemnochy, podkreślając złą 
reputację tego miejsca. Z kolei radny Dariusz Mróz 
oczekiwał wyjaśnień, czy teren pod budowę skweru 
jest własnością gminy. 

  Wyjaśnień udzielił wójt Stanisław Subda.
    - Jestem zdumiony głosami sprzeciwu i niezado-

wolenia z naszego projektu i mogę stwierdzić, że nie 
mają one nic wspólnego z dobrem mieszkańców, ale 
są tylko formą odwetu za działania związane z budową 
nowej linii energetycznej – stwierdził wójt. – Plac jest 
własnością gminy. Dotychczas rosły tam chwasty, a 
my chcemy zagospodarować ten teren, bo przy placu  
mieści się blisko sklep, piekarnia, jest przystanek au-
tobusowy, a więc wszystko co potrzeba, by  skupiało 
się tam życie społeczne tej części dużej wsi, jaką jest 

Białobiel - z rozgoryczeniem podkreślił wójt S. Subda, 
sam także mieszkający w Białobieli. - Niestety słyszę 
głosy, żeby nie robić tego skwerku. Swoje protesty 
wypisuje również pani Wiska, która mieszka w Gna-
tach , kilka kilometrów od skwerku. Tym bardziej więc 
jestem zdziwiony, że my już całą procedurę rozpoczę-
liśmy, kilka uchwał zostało podjętych, wszyscy radni 
głosowali za , na czele z panem radnym z Białobieli, 
a wcześniej nikt nie miał wątpliwości. Więc o co tym 
razem chodzi? Myśmy  w ubiegłym roku w maju złożyli  
wniosek do funduszy unijnych o ujęcie tego projektu  
w planach wykonania. Jest szansa pozyskania 75% 
funduszy wartości tego skweru z funduszy unijnych.  
Czy sklep przeszkadza ? Jeśli zabierzemy sklep, to coś 
innego będzie przeszkadzać.  Ja prawie w każdych 
„ Wieściach Gminnych” piszę o inwestycjach, które 
wykonujemy i które  będziemy realizować, ostatnio na 
festynie w szkole w Białobieli,  ludzie rękę mi ściskali 
i mówili , dobrze, że robicie tam skwer, bo chwasty 
tam rosną , a teraz co? mamy się poddać, bo komuś 
to nie pasuje. Przecież koncesję na sprzedaż alkoholu 
można cofną w każdym czasie, jeśli będą zgłoszenia, 
że piją przy sklepie, a do tego będziemy na bieżąco 
kontrolować. Dlatego dziwię się, że tacy rozsądni 
mieszkańcy jak w Białobieli podpisują się pod prote-
stami przeciwko tej budowie, zamiast wnioskować; 
budujcie jak najwięcej. Jest przy szkole piękny plac, 
boisko i ta część Białobieli od strony Lelisa korzysta z 
tej infrastruktury. Dla drugiej części Białobieli od strony 
Ostrołęki  chcemy zrobić plac zabaw i ławeczki przy 
sklepie , przy tym plac zabaw będzie usytuowany dalej 
niż  domy, które aktualnie stoją przy linii. Czy ta linia 
będzie przeszkadzać ? Przecież plac zabaw to  jest to 
obiekt,  w którym przebywa się nie 24 godziny, tylko 
1-2-3 godziny i następuje zmiana, jedni odchodzą, 
drudzy przychodzą. Więc skąd to straszenie, że teraz 
raptem w Białobieli wszystko będzie padać jak muchy 
– przekonywał Stanisław Subda. 

   Po wymianie głosów za przyjęciem projektu 
uchwały głosowało 13 radnych, a dwóch wstrzy-
mało się od głosu. 

   W końcowej części sesji wójt S. Subda poinformo-
wał, że na wszystkie wnioski, które wpłyną w sprawie 
studium planowania przestrzennego zostanie udzie-
lona pisemna odpowiedź, a w sprawie pomieszczeń 
przeznaczonych przy GOK-O  na rehabilitację to  w 
listopadzie prawdopodobnie  zostaną wyłonione 
podmioty , które będą mogły wykonywać zabiegi 
rehabilitacyjne, a więc jest nadzieja , że i Lelis  otrzyma 
koncesję NFOZ , bo kontrola obiektu potwierdziła 
bardzo wysoki standard wykonanych pomieszczeń.   

tekst i fot. Antoni Kustusz

Do 26 września będą przyjmowane wszystkie uwagi i 
wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Lelis, który przygotowano w 
związku z z planowaną przez firmę Aldesa budową dwuto-
rowej linii elektroenergetycznej Ostrołęka – Olsztyn Mątki.  
W naszej gminie projekt ten wzbudził wyjątkowe emocje, 
a więc trwające obecnie konsultacje mogą wiele wyjaśnić i 
rozstrzygnąć. 

  Plan w formie graficznej był wyłożony od 21 sierpni  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, a także był tematem 
konsultacji publicznej w dniu 26 sierpnia. Obie możliwości 
wzbudziły duże zainteresowanie, a jak oświadczył na sesji 
Rady Gminy wójt Stanisław Subda, wszyscy autorzy pisem-
nych wniosków przesłanych zarówno w formie elektronicznej 
na adres sekretariat@lelis.pl, bądź do Urzędu Gminy, a także 
zgłoszonych do protokołu w trakcie konsultacji, uzyskają 
pisemną odpowiedź. (ak)

16 listopada
wybory samorządowe

Będziemy decydować
 o przyszłości Gminy

Fot. Antoni Kustusz
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Na większości zadań inwestycyjnych trwają 
obecnie prace zaplanowane na rok bieżący,  a nie-
które zostały już zakończone. Oto jak przedstawia się 
aktualna sytuacja w realizacji planu inwestycyjnego 
naszej gminy; 
Kontynuowana jest rozbudowa sieci wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej w Białobieli, Siemnosze, 
Łęgu Przedmiejskim, które wykonuje firma z Ostro-
łęki za kwotę 481 189 zł . Termin wykonania do 30 
września br.,
W trakcie wykonania jest dokumentacja tech-

niczna  kanalizacji sanitarnej w Łęgu Starościńskim. 
Wykonuje to firma z Ostrołęki,
Przeprowadzono trzy przetargi na rozbudowę 

dróg gminnych, które wygrała firma „ Ostrada” z 

Ostrołęki. Zakończono już i odebrano dwa odcinki 
dróg w Dąbrówce i Szafarczyskach. Zawansowane 
są również prace na drogach gminnych przebie-
gających przez miejscowość Gnaty w ramach tzw. 
„ schetynówek ‘,
Zakończone i odebrane są prace remontowe 

remizy OSP w Lelisie obejmujące wymianę okien, 
dachu oraz odnowienie elewacji, które wykonała 
firma z Obierwi za kwotę około 160 tysięcy zł,
Zakupiono i włączono do eksploatacji samo-

chód gaśniczy dla OSP Dąbrówka, którym strażacy 
już wyjeżdżają do  akacji ratowniczo-gaśniczych,
Trwają intensywne prace związane z remontem 

dachu budynku Zespołu Szkół w Obierwi. Prace te 
wykonuje firma wyłoniona w drodze przetargu z 
Ostrołęki za kwotę 165 975 zł,
Zakończono i odebrano prace remontowe 

dachu budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, 
które wykonała firma z Ostrołęki za kwotę około 
50 tysięcy zł,
Zakończono budowę siłowni plenerowych w 

Lelisie, Obierwi i Łęgu Przedmiejskim, które wykonała 
firma z Rzeszowa za kwotę 252 408 zł,
Kontynuowane są prace budowy skweru w Biało-

bieli, które realizuje firma z Rzekunia za kwotę 184 958 zł,
W najbliższym czasie wykonawca z Ostrołęki 

przystąpi do budowy oświetlenia ulicznego w Bia-
łobieli na ulicy Leśnej,
Zawansowane są prace przy budowie boiska w 

Długim Kącie, wykonuje je firma z Lubichowa koło 
Stargardu Gdańskiego za kwotę 515 742 zł,
Zakończono prace przy budowie boiska wielo-

funkcyjnego w Durlasach, które wykonywała firma z 
Brzozówki w gm. Kadzidło za kwotę 99 756 zł,
Zakończono adaptacje pomieszczeń na świetli-

cę wiejską w Durlasach. Wykonała je firma z Ostrołęki    
za kwotę 38 698 zł,
W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja 

projektu doposażenia przedszkoli pn. „ Kreatywne 

przedszkole w gm. Lelis”  z dofinansowaniem ze środ-
ków Unii Europejskiej. Przedszkola będą doposażone 
w sprzęt , pomoce edukacyjne oraz rozbudowane 
zostaną place zabaw przy szkołach,
W wyniku przeprowadzonego przetargu na 

odbiór odpadów z terenu Gminy  usługi w tym za-
kresie nadal przez 2,5 roku będzie wykonywać firma 
MPK z Ostrołęki. Odbiera ona odpady zmieszane 
dwa razy w miesiącu oraz raz w miesiącu odpady 
segregowane,
Rozstrzygnięto drugi już  w tym roku przetarg 

na dostawę żwiru na remont dróg gminnych w 
ilości 5 tys. m3 .Wygrała go firma z Dylewa za kwotę 
269 370 zł,
Zakończono prace przy kapitalnym, remoncie 

sali gimnastycznej w Lelisie, które wykonała firma 
„TENEO”  z Warszawy za kwotę około 114 tysięcy zł,
Zakończono remont pomieszczeń gospodar-

czych oraz salki  gimnastycznej w szkole podsta-
wowej w Nasiadkach za kwotę około 35 tysięcy zł,
Zakończono remont łazienek oraz salki gim-

nastycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce za 
kwotę około 10 tysięcy zł.

Sporządził:
Stanisław Subda – Wójt Gminy Lelis

Fot. Antoni Kustusz

Aktualności inwestycyjne Gminy

Policja przyjmuje w nowym miejscu Ważne certyfikaty
Po likwidacji dotychczasowego posterunku 

Policji w Lelisie dzielnicowi obsługujący teren 
naszej gminy znaleźli dzięki pomocy wójta Stani-
sława Subdy  pomieszczenie w budynku  GOK-O, 
gdzie będą mogli przyjmować interesantów oraz 
pełnić dyżury. 

Przypomnijmy, że teren gminy Lelis obsługują 
dzielnicowi według następującego podziału:

asp. Tomasz Górowski, tel. 696-497-146 
-  Białobiel, Siemnocha, Durlasy,  Łodziska, 
Szwendrowy Most, Gibałka , Szafarnia, Obierwia, 
Olszewka, Aleksandrowo;

st. asp. Jarosław Rybak, tel. 696-497-155 - 
Lelis, Długi Kąt, Gnaty, Łęg Przedmiejski, Łęg Sta-
rościński, Szafarczyska, Nasiadki, Kurpiewskie, 
Szkwa, Dąbrówka, Płoszyce, Gąski. (ak)

fot. Antoni Kustusz

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce otrzymała certyfikat 
Szkoła w Ruchu. W ramach ogólnopolskiej akcji Ministra 
Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” przez cały rok 
szkolna społeczność uczestniczyła w różnych formach 
ruchu i to zarówno uczniowie, nauczyciele, rodzice , jak 
i dziadkowie. Akcję koordynowała Monika Sakowska.

    Szkoła otrzymała także certyfikat Bezpiecznej Szkoły 
oraz członkostwo w ogólnopolskim klubie Bezpieczne 
Szkoły. Aby uzyskać ten prestiżowy tytuł trzeba była 
od lutego do czerwca  aktywnie uczestniczyć  w pro-
gramie „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”, którego 
celem było spopularyzowanie podstawowych zasad 
funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania 
praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, tolerancji 
wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. 
Akcję koordynowały Wanda Aptacy i Joanna Śnietka.
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UCHWAŁA NR XXXII/245/2014
RADY GMINY LELIS
z dnia 4 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Białobiel”

Warto pomóc w badaniach gleby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594, ze zm. ) oraz § 10 ust.2 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz.501, ze 
zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1.
W uchwale Nr XXX/146/09 Rady Gminy Lelis z 

dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia  
„Planu Odnowy Miejscowości Białobiel” w załącz-
niku dodaje się rozdział X w brzmieniu:

„X. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O 
SZCZEGÓLNYM  ZNACZENIU DLA ZASPOKOJE-
NIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH 
NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE 
WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNK-
CJONALNO-PRZESTRZENNE, W SZCZEGÓLNOŚCI 
POPRZEZ ODNAWIANIE LUB BUDOWĘ PLACÓW 
PARKINGOWYCH, CHODNIKÓW LUB OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym definiuje obszar 
przestrzeni publicznej, jako obszar o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na jego położe-
nie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. To miej-
sce, w którym znajdują się najważniejsze obiekty o 
znaczeniu edukacyjnym, społecznym, rekreacyjnym 
oraz handlowym, gdzie mieszkańcy i turyści mają 
możliwość integracji i realizacji wspólnych działań 
na rzecz poprawy warunków życia na wsi.

W miejscowości Białobiel znajdują się obszary o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. Do omawianych obszarów należą:

1) Szkoła Podstawowa w Białobieli – jest głów-
nym ośrodkiem życia edukacyjnego i kulturalnego 
tej miejscowości. Dużym sukcesem jest ciągłe 
doskonalenie się nauczycieli, wzbogacanie bazy 
dydaktycznej i wysokie osiągnięcia uczniów. 
Szkoła jest także organizatorem spotkań, uroczy-
stości okolicznościowych na których gromadzi się 
społeczność lokalną;

2) boisko wiejskie we wsi Białobiel – boisko 
sportowe to miejsce, na którym odbywają się 
mecze szkolne i międzyszkolne, imprezy lokalne, 
zawody rodzinne i szkolne, prowadzone są spor-
towe zajęcia pozalekcyjne. Miejsce to gromadzi 
mieszkańców bez względu na ich wiek – dzieci, 
młodzież, dorosłych i ludzi w starszym wieku;

3) plac zabaw – zlokalizowany jest w sąsiedztwie 
budynku Szkoły Podstawowej i boiska sportowe-
go, wyposażony jest w niewielką ilość urządzeń do 
zabaw dla dzieci. Ponadto znajdują się tu ławeczki, 
kosze na śmieci oraz ogrodzenie;

4) centrum /skwer/ wsi Białobiel – niezagospo-
darowany teren /skwer/ jest to bardzo charakte-
rystyczny punkt miejscowości z uwagi na ogólną 
dostępność i obszar o szczególnym znaczeniu w 
układzie przestrzenno-urbanistycznym. Istotnym 

elementem opisywanego centrum jest jego dobra 
dostępność komunikacyjna - obszar ten położony 
jest przy drodze powiatowej nr  2538W. Ze wzglę-
du na swe położenie /centrum miejscowości/ w 
tej części wsi koncentruje się życie społeczne. W 
obrębie wskazanego obszaru znajdują się jedne 
z najważniejszych punktów w miejscowości, do 
których zalicza się: sklep spożywczo-przemysło-
wy, sklep ogrodniczy, piekarnie i cukiernie oraz 
przystanek komunikacji podmiejskiej. 

Ukształtowanie przedmiotowego obszaru po-
przez budowę chodników, oświetlenia ulicznego 
oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej będzie 
posiadało szczególne znaczenie dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców miejscowości i gminy Lelis 
oraz turystów, przyczyni się do sprzyjania nawiązy-
waniu kontaktów społecznych i wzajemnej lokal-
nej integracji. W omawianym miejscu będą mogły 
odbywać się imprezy społeczne takie jak: festyny 
folklorystyczne i rodzinne, itp. Centrum wsi kieruje 
swoją ofertę zarówno do miłośników sportu, jak i 
aktywnego wypoczynku, bez względu na ich wiek 
oraz dla rodziców z dziećmi, osób poszukujących 
odpoczynku w zaciszu przyrody. Plac /skwer/ nie 
jest oświetlony i wymaga modernizacji oraz dosto-
sowania do obecnie obowiązujących standardów 
uwzględniając bezpieczeństwo mieszkańców. 

Wymienione wyżej obiekty, niezwykle istotne 
z punktu widzenia społeczno - kulturalnego życia 
wsi, zlokalizowane są przede wszystkim w centrum 
miejscowości lub w niedalekim jego sąsiedztwie. 
Dla osób korzystających z tych obiektów duże 
znaczenie ma także uporządkowane i bezpieczne 
do nich dojście.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek

W związku z trwającymi pracami nad wyznacze-
niem obszarów  z ograniczeniami naturalnymi (ONW) 
w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zo-
bowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do  
wykonania badań pH gleb, które posłużą, jako jedno z 
kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną 
formą płatności w latach 2014-2020.

Jak poinformował nas Jerzy Zieliński, dyrektor 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w  Olsztynie z 
danych ARiMR wynika, że tylko w roku 2013 z dopłat 
ONW skorzystało w Polsce ponad 750 tys. rolników na 
łączną kwotę blisko 1,37 mld zł. Dlatego mając nadzieję 
na utrzymanie tak znaczącego poziomu wsparcia dla 
rolnictwa w warunkach gospodarowania na obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi, na terenie m.in. gminy 
Lelis w miesiącach lipiec 2014 – maj  2015 będą pro-
wadzone prace monitoringowe, w celu dostarczenia 
(całkowicie anonimowych) danych do Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego 
Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.

Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą 
przynieść znaczące korzyści rolnikom w per-

Po wprowadzeniu w życie pakietów rolno 
– środowiskowych trzeba przystąpić do no-
welizacji planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Dolina Omulwi i Płodownicy (PLB 
140005). W tym celu 21 sierpnia w Urzędzie 
Gminy w Baranowie odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. 
Wyniki spotkania zostaną uwzględnione w 
nowym zarządzeniu obu dyrektorów. (ak)

Natura 2000 do poprawki

spektywie lat 2014-2020. Liczymy  zatem na  
życzliwość i propagowanie celu prac prowa-
dzonych przez specjalistów z Okręgowej Stacji  
Chemiczno-Rolniczej.

Wacław Kania
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Dożynki Regionalne na Kurpiach (cd. ze strony 1)

w strój kurpiowskich aktor scen warszawskich 
Krystian Makston, mimo początkowych wpadek 
geograficzno-regionalnych, doskonale wywią-
zujący się ze swojej roli. Jako pierwszy wystąpił 
zespół Nowe Latko z GOK-O w Lelisie. Po nim za-
prezentowały się Zespół Puszcza Zielona z Łysych 
i zespół z Lipnik wystąpiły też Kurpianki z Golanki 
oraz serdecznie przyjęty  Klub Seniora ,,Pogodny 
Zmierzch’’ z Baranowa. Prezentacje zamknięto 
koncertem Orkiestry Kurpiowskiej, która jak za-
wsze porwało co gorętszych widzów  do tańca. 
 Po części folklorystycznej dobrego humoru 
wszystkim dostarczył brawurowy kabaret Babeczki 
Podlaskie. Żart dobrze znanych i lubianych u nas 
Babeczek z Podlasia przepleciony został koncer-
tem pieśni tańca cygańskiego wykonanym przez 
zespół Talizman. Po tych cygańskich rytmach 
ponownie wystąpiły babeczki, tym razem w re-
pertuarze dobrze znanych, wesołych szlagierów, 
a po nich, niespodziewanie na scenie pojawili się 
wychowankowie Jana Kani, którzy skorzystali z 
nieoczekiwanej nieobecności kapeli Brata Zenona 
z czarni, aby zadebiutować w roli małej Orkiestry 
Kurpiowskiej. Występ spotkał się z życzliwym 
odbiorem, co dobrze wróży naszej utalentowanej 
młodzieży muzyków ludowych. 

Gwiazdą tegorocznej imprezy dożynkowej był 
niewątpliwie wspaniały zespół - Kozak System z 
Ukrainy, od kilku lat współpracujący z grupą Enej. 
Koncert wykonany na bardzo wysokim muzycz-
nym poziomie dał licznie już przybyłej publicz-
ności maksymalną dawkę pozytywnej energii, 
fantastyczny kontakt z publicznością, a porywa-
jące występy solowe ukraińskich muzyków do-
słownie porywały słuchaczy. To wszystko składało 
się na niezapomniany obraz sceniczny. Z pełnym 
zrozumieniem widzów Kozak System w koncercie 
nawiązał do wydarzeń w ich kraju śpiewając - wol-

ność dla Ukrainy co nasi widzowie podchwycili.  
 Po koncercie gwiazdy estrady odbyła się 
dyskoteka w rytmach porywającej  ZUMBY, 
którą poprowadziła Anna Kowalczyk. Imprezę 
zamknięto pięknym widowiskiem, jakim był 
taniec z ogniem w wykonaniu teatru - MANTRA. 
 Od wielu lat regionalnym dożynkom to-
warzyszy powiatowy konkurs plastyczny na 
wykonanie wieńca dożynkowego. Na tego-
roczny konkurs dostarczono 12 wspaniałych 
wieńców i koszy dożynkowych. Wśród nich było 
pięć reprezentujących gminy: Lelis (sołectwo 
Kurpiewskie), Łyse (sołectwo Lipniki), Rozogi 
(sołectwo Klon), Kadzidło (Golanka), Baranowo, 
Rzekuń (Zabiele) oraz 6 wieńców z gminy Lelis, 
tj. wieńce, które przygotowały sołectwa Durlasy, 
Łodziska, Szafarnia, Szwendrowy Most, Gąski  
oraz kosz przygotowany przez GOK-O Lelis. 
 W kategorii powiatu przyznano następujące 
nagrody ufundowane przez Starostwo Powia-
towe : I miejsce i nagrodę w wysokości 1.500 zł 
otrzymał - wieniec z Lipnik, gmina Łyse (będzie 
on reprezentował powiat ostrołęcki na woje-
wódzkich dożynkach w Staroźrebach, gm. Miętne, 
powiat płocki), II miejsce - wieniec z Golanki (gm. 
Kadzidło) , III miejsce - Zabiele z gm. Rzekuń oraz 
wyróżnienia dla wieńców: z Kurpiewskich gm. 
Lelis, z gminy Baranowo oraz z Klonu gm. Rozogi. 
 W kategorii - wieniec z gminy Lelis nagrody 
ufundowane przez GOK-O  otrzymały następujące 
wience: I miejsce - Łodziska, II - Szwendrowy Most, 
III - Szafarnia. Pozostałe wieńce otrzymały nagrody 
za udział, tj. wieniec GOK-O, Durlasy i Gąski.

- Doroczny konkurs plastyczny na wykonanie 
,,Wieńca dożynkowego’’ zmobilizował miesz-
kańców Kurpiowszczyzny do pokazania swoich 
uzdolnień, a także potwierdza, że na naszym 
terenie nadal żywe są tradycje dożynkowych 

spotkań przy ich przygotowywaniu, co integruje 
społeczności sołeckie i sprzyja większej aktywno-
ści społecznej w tych sołectwach – stwierdził wójt 
Stanislaw Subda.

Drugi konkurs przeprowadzono wśród gospo-
darstw agroturystycznych w terenu gminy Lelis, 
na potrawy mięsne i ciasto. Do tego konkursu 
zgłosiło się cztery gospodarstwa. Komisja oce-
niająca przyznała pierwsze miejsce gospodar-
stwu agroturystycznemu ,,Na Podkarczu’’, które 
prowadzą Ewa i Mariusz Olechowie we wsi Gnaty, 
za potrawę - kiełbasiany ślimak na kapuście i 
półmisek słodkich smakołyków (rurki z kremem, 
orzeszki, rogaliki). Pozostałym uczestnikom przy-
znano wyróżnienia. Były to smakowite potrawy 
przygotowane przez Zofię Deptułę - Gąski, Adama 
i Janinę Murachów – Płoszyce oraz  Gospodarstwo 
,,Kurpianka’’ Teresy Szymczyk - Lelis. Organiza-
torem tego konkursu był Urząd Gminy Lelis. 
 Imprezie dożynkowej towarzyszyły stoiska 
handlowe i gastronomiczne, wystawy plonów, 
kiermasz sztuki ludowej, wesołe miasteczko, sto-
iska promocyjne firm z regionu, a także  konkurs 
o ruchu drogowym przygotowany przez WODR, 
w którym główną nagrodą był rower.

Serdeczne podziękowania składamy sponso-
rom dożynek, którymi byli: Bank Spółdzielczy w 
Ostrołęce, SANPROD Ostrołęka, Piekarnia Józefa 
w Białobieli, bar Kacperek w Lelisie oraz liczni 
indywidualni anonimowi sponsorzy. Szczególne 
podziękowania za pomoc w przygotowaniach 
do imprezy organizatorzy składają: OSP w Lelisie, 
pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Lelisie, pracownikom Urzędu Gminy w Lelisie, 
LZS, Zespołowi Szkół w Lelisie, Stowarzyszeniu 
Strzelców Kurpiowskich.

tekst: Anna Ogniewska, Antoni Kustusz
fot. Antoni Kustusz
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Zasłużone wakacje najlepszą nagrodą 

Gminny Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty

Uroczyste zakończenie roku szkolnego to wzru-
szająca okazja do spotkania się w gronie kolegów 
i nauczycieli przed rozpoczęciem długo oczeki-
wanych wakacji. Ci najlepsi otrzymują zasłużone 
nagrody i słowa uznania za całoroczny uczniowski 
trud, a co słabsi mają okazję złożyć sobie obietnicę, 

iż po wakacjach nadrobią zaległości i dościgną 
tych z nagrodami.  W tym roku towarzyszyliśmy 
uroczystościom szkolnym w Lelisie i Obierwi. 
Pozostały zdjęcia upamiętniające szkolne finały, 
zatrzymujące w kadrze chwile wzruszeń, dumę 
i zadowolenie z uzyskanych wyników. najlepsi 

znajda się w Złotych Dziesiątkach Gminy Lelis, ale 
wszyscy pozostali także zasłużyli na wyrazy uzna-
nia i  szacunku po wykonaniu całorocznej pracy i 
nauki. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzy-
my powodzenia już w nowym roku szkolnym. (ak) 

fot. Antoni Kustusz

W trakcie uroczystego zakończenia roku w Zespole Szkól 
w Lelisie, które odbyło się 27 czerwca, podsumowano także 
wyniki Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej i Ochrony 
Środowiska. Cenne nagrody, zakupione dzięki dotacji Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 9250 zł, wręczył wójt Stanisław Subda.  
Nagrody w postaci sprzętu komputerowego dla najlep-
szych otrzymali: Publiczna Gimnazjum w Lelisie – laptop, 
indywidualnie: Natalia Mąka, Edyta Kaliszewska, Ewelina 
Choroszewska, Wiktoria Bubrowiecka, Patryk Parzych, 
Klaudia Rogalska, Julita Mażewska. Wójt S. Subda wszystkim 

uczestnikom serdecznie pogratulował i zachęcił do aktyw-
nego uczestnictwa w przyszłorocznej edycji konkursu. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Złote dziesiątki gminy Lelis 

Ciekawa oferta Zespołu Szkół w Lelisie 

Szkoła Podstawowa w Białobieli

1. Wiktoria Kowalska, kl. V
2. Szymon Białobrzeski, kl. V
3. Wiktoria Kaczyńska, kl. V
4. Julia Przybyła, kl. V
5. Paulina Bieńkowska, kl. V
6. Gabriela Dymerska, kl. IV
7. Katarzyna Gudelska, kl. V
8. Mikołaj Kur, kl. VI
9. Marlena Olszewska, kl. VI
10. Bartosz Przybyła, kl. VI

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

1. Klaudia Brzóska, kl. IV
2. Malwina Szymczyk, kl. IV
3. Iga Śnietka, kl. III
4. Maciej Krupka, kl. III
5. Zuzanna Gorczyca, kl. II
6. Emilia Pianka, kl. II
7. Julia Parzych, kl. I
8. Piotr Duszak, kl. I
9. Kacper Murach, kl. I
10. Aleksander Pianka, kl. I

Szkoła Podstawowa w Lelisie

1. Weronika Agnieszka Chaberek, kl. VI
2. Daniel Kaliszewski, kl. VI
3. Katarzyna Mąka, kl. VI
4. Karolina Bakuła, kl. VI
5. Wojciech Cymek, kl. VI
6. Łucja Kurpiewska, kl. V
7. Maria Anna Koziatek, kl. IV
8. Julia Krystian, kl. IV
9. Aleksandra Nalewajk, kl. IV
10. Kamila Pyskło, kl. VI

Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim

1. Paulina Kurpiewska, kl. VI
2. Magdalena Podeszwa, kl. VI
3. Eliza Łępicka, kl. VI
4. Zuzanna Łępicka, kl. VI
5. Wiktoria Nalewajek, kl. V
6. Kacper Andrzejczyk, kl. V
7. Wiktoria Kubeł, kl. IV
8. Kacper Szymański, kl. IV
9. Aleksandra Nalewajk, kl. III
10.  Piotr Łępicki, kl. III 

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim

1.Magda Kowalska, kl. IV
2. Oliwia Kruczyk, kl. VI
3. Natalia Kochanek, kl. V
4. Edyta Kwiatkowska, kl. V
5. Viktoria Bardyszewska, kl. IV
6. Kinga Zadroga, kl. V
7. Przemysław Ciak, kl. IV
8. Damian Skórzewski, kl. IV
9. Zuzanna Sul, kl. IV
10. Hubert Czeleń, kl. V

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 

1. Kamila Duszak, kl. VI
2. Julia Pulwin, kl. V
3. Natalia Wiska, kl. V
4. Sebastian Prusaczyk, kl. VI
5. Jakub Kurgan, kl. IV
6. Dagmara Prusaczyk, kl. IV
7. Roksana Prusaczyk, kl. VI
8. Dominika Pędzich, kl. IV
9. Amelia Gromek, kl. V
10. Przemysław Piersa, kl. VI

Szkoła Podstawowa w Olszewce

1. Julia Bałon,   kl. IV               
2. Oliwia Orzechowska, kl. IV  
3. Oskar Niedźwiedzki,  kl. IV  
4. Karol Mróz,  kl. VI             
5. Dominik Wołosz, kl. IV        
6. Filip Pawłowski, kl. III          
7. Wiktor Ciuchta, kl. III           
8. Maria Duszak, kl. II             
9. Maciej Ciuchta, kl. II           
10. Lena Grzeszczyk, kl. I          

Szkoła Podstawowa w Obierwi

1. Michał Niedźwiedzki, kl. VI 
2. Wiktoria  Kowalczyk, kl. VI 
3. Wiktoria Waszkiewicz, kl. VI 
4. Paulina Szymczyk, kl. V 
5. Wiktoria Wiśniewska, kl. IV 
6. Bakuła Emilia, kl. IV 
7. Martyna  Madrak, kl. V 
8. Jakub Bartosz Dziekoński, kl. VI 
9. Karol Brzozowski, kl. V 
10.  Karolina Wołosz, kl.  V 

Publiczne Gimnazjum w Lelisie

1. Ewelina Kaliszewska, kl. I b
2. Ewelina Choroszewska, kl. III b
3. Natalia Monika Mąka, kl. III b
4. Adrian Traczewski, kl. I b
5. Patrycja Ejzemberg, kl. II a
6. Dominika Prachniak, kl. III a
7. Monika Krystian, kl. II b
8. Edyta Katarzyna Kaliszewska, kl. III b
9. Magdalena Chaberek, kl. III a
10. Aleksandra Wieremiejczyk, kl. I b

Publiczne Gimnazjum w  Łęgu Przedmiejskim

1. Maja Dąbrowska, kl. I b
2. Magdalena Kruczyk, kl. I a
3. Katarzyna Duszak, kl. III b
4. Mateusz Kowalczyk, kl. III b
5. Izabela Pawelczyk, kl. III b
6. Milena Szymczyk, kl. III b
7. Michał Kurpiewski, kl. III a
8. Magdalena Bakuła, kl. II a
9. Izabela Kowalczyk, kl. II b
10. Joanna Gawrych, kl. III a

Publiczne Gimnazjum w Obierwi 

1. Milena Murach, kl. III 
2. Suchecka Dominika, kl. III 
3. Radosław Dąbrowski, kl. II 
4. Arkadiusz Dawid, kl. II 
5. Ciuchta Magdalena, kl. II 
6. Baczewska Joanna Milena, kl. III 
7. Cezary Bałon, kl. III 
8. Anna Adrianna Dębek, kl. III 
9. Aleksandra Choroszewska, kl.  II 
10. Angelika Dzięgielewska, kl. II 

Zespół Szkół Zawodowych w Lelisie 

1. Iwona Klaudia Mrozek, kl. I 
2. Katarzyna Mrozek, kl. II 
3. Paulina Parzych, kl. II 
4. Ewa Łępicka, kl. II
5. Mateusz Mąka, kl. II
6. Kamil Bacławski, kl. III
7. Anna Doreńska, kl. III

Dobrze wyposażone pracownie, doświadczona i 
wykształcona kadra pedagogiczna, doskonałe zaplecze 
sportowe, a także dogodny dojazd stanowią liczące się 
argumenty na rzecz podjęcia nauki w Zespole szkół 
w Lelisie. 

 W tegorocznej ofercie edukacyjnej znalazły się kie-
runki nauki w specjalnościach, które zapewniają solidne 
podstawy do zatrudnienia. W Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej, oferującej kształcenie młodzieży, można uzyskać 

kwalifikacje kompetentnego sprzedawcy, mechanika 
pojazdów samochodowych, elektryka, dekarza, fryzjera, 
rolnika i wielu innych. 

W szkołach dla dorosłych swoje możliwości oferują:
1) 3- letnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie 
gimnazjum lub 8- klasowej szkole podstawowej
2) Szkoła Policealna 2- letnia w zawodach: technik infor-
matyk, technik administracji i technik rachunkowości,
3) Szkoła Policealna 1,5 roczna w zawodzie technik 

bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) Szkoła Policealna  jednoroczna w zawodach: opie-
kun medyczny, opiekunka środowiskowa, asystentka 
stomatologiczna i asystent osoby niepełnosprawnej.

W szkole można także odbyć kwalifikacyjny kurs 
zawodowy w zawodzie technik rolnik (kwalifikacja 
R3 i R16).

Warto więc skorzystać z tych możliwości. Bliższe dane 
na stronie www.zsl.edu.pl.

Za nami kolejny rok szkolny oraz zasłużone wakacje. Przed nami kolejny rok szkolnej pracy i nauki. Po ocenie całorocznej pracy, w której ujawniły się talenty i praco-
witość każdego ucznia w naszej gminie nadszedł czas na opublikowanie kolejnych złotych dziesiątek gminy Lelis za rok szkolny 2013/2014. Przypomnijmy, że w naszym 
rankingu liczy się nie tylko doskonała średnia ocen, ale także aktywność sportowa i społeczna, udział w realizacji programów artystycznych i środowiskowych,  jednym 
słowem ogólna aktywność w życiu szkolnej społeczności.  W ten sposób promujemy ludzi mądrych i aktywnych, takich właśnie, jakich potrzebuje i promuje nasza Gmina. 

Wszystkim, którzy znaleźli się w tegorocznych złotych dziesiątkach Gminy serdecznie gratulujemy. Gratulujemy także wychowawcom wyróżnionych 
uczniów. Miejsce w złotej dziesiątce stanowi ich wspólny sukces i osobisty wkład do sukcesu naszej Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek

Wójt Gminy
Stanisław Subda
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Kurpiowsko - góralskie zbratanie i Karawana na dobre lato

Na sportowo i rodzinnie

W niedzielę 29 czerwca pogoda zapowia-
dała się niezbyt ciekawie, z rana padał deszcz, 
ale gdy przyszedł czas na kurpiowsko-góral-
skie zbratanie oraz spotkanie z Wędrującym 
Festiwalem Sztuki ,,Karawana’’ to chmury się 
rozeszły i pojawił się uśmiech na twarzy orga-
nizatorów oraz licznie przybyłej publiczności.  
     Wędrujący Festiwal Sztuki jest okazją do prezen-
tacji różnych działań kulturowych, toteż tegorocz-
ną KARAWANĘ  w Lelisie poprzedziły uroczystości 
odpustowe na Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. 
O godzinie 11:00 odprawiona została uroczysta 
Msza Święta z procesją wokół kościoła parafialne-
go.  Po tej uroczystości przed kościołem wystąpił 
góralski zespół folklorystyczny ,,Romanka’’, który 
działa przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kultural-
nym w Sopotni Małej, gmina Jeleśnia, a więc w 
stronach poprzedniego probostwa ks. Janusza 
Kotowskiego.  Zespół przedstawił widowisko 
,,Noc Świętojańska’’. Następnie wszyscy uczestnicy 
tego wydarzenia przeszli na plac przy Gminnym 
Ośrodku Kulturalno-Oświatowym, gdzie zaprezen-
tował się miejscowy zespół - Ekipa Gwiezdnego 
Patrolu. Po nim jeszcze raz wystąpiła ,,Romanka’’, 
tym razem  z rozszerzonym programem. Były 
śpiewy Górali dla Kurpiów i Kurpiów dla Górali, 
podziękowania i wymiana zaproszeń i  prezentów. 
       Po Kurpiach i Góralach wokół GOK-O wystąpili 
aktorzy teatru ulicznego AKT, którzy zaprezen-
towali dwa spektakle: dla najmłodszych bardzo 
pouczający spektakl pt. ,,Śmietnik’’, a wieczorem, 
dla dorosłych ,,Płonące laski 4’’. Czas pomiędzy 
obu spektaklami wypełniły  rodzinne animacje 
prowadzone przez doskonałych animatorów 
ze Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 
KLANZA. Dzieci, młodzież i rodzice byli przez nich 
inspirowani do podjęcia różnorodnych działań, w 
ramach których każdy mógł poczuć się jak artysta. 
Uczestnicy wspólnej zabawy mogli uczestniczyć  
w przygotowaniu m.in. scenek dramowych, 
żywych obrazów, kukiełek, strojów i scenografii. 
Następnie zaprezentowano je na scenie. Dzieci 
otrzymały nagrody za udział w przedstawieniach. 

     Wiele wrażeń dostarczył widzom wieczorny 
spektakl ,,Płonące laski 4’’. To zabawna opowieść 
o odnajdywaniu radości życia w prozaicznych 
zdarzeniach dnia codziennego, na którą składały 
się humorystyczne scenki i efektowne popisy 
aktorów. Uliczne widowisko przyciągało uwagę 
grą ognia, świateł i muzyki oraz dynamiczną akcją. 
Aktorzy teatru AKT bardzo łatwo nawiązywali kon-
takt z widzami posługując się  uniwersalnym języ-
kiem ciała, gestów i mimiki. Wszyscy bawili się do-
skonale, w dobrych humorach wracając do domu. 
        Korzystając z łamów ,,Wieści Gminnych’’ 
dziękujemy bardzo serdecznie głównemu or-
ganizatorowi tego przedsięwzięcia - Mazowiec-
kiemu Instytutowi Kultury oraz Stowarzyszeniu 
Pedagogów i Animatorów KLANZA - za dane nam 
wszystkim chwile radości.

Anna Ogniewska 
Fot. Antoni Kustusz

W oczekiwaniu na finał najważniejszej inwesty-
cji w dziejach wsi Długi Kąt mieszkańcy sołectwa 
i ich goście spotkali się 17 sierpnia na dorocznym 
festynie sołeckim na łące, która dotychczas służyła 
im jako boisko wiejskie. Przed festynem sąsiad 
wykosił część pola kukurydzy, a Jerzy Dawid, radny 
i działacz LZS osobiście pomalował linie boiska i 
wraz z pracownikami GOK-O rozstawił nagłośnie-
nie i namiot. Jednym słowem organizacja festynu 
w niczym nie ustępowała podobnym wydarze-
niom w innych sołectwach naszej gminy. Tym 
bardziej, że panie z Długiego Kątku pod wodzą 
sołtys Moniki Krystian postarały się o wspaniałe 
dania na wspólny poczęstunek, a panowie przygo-
towali dobre ognisko do pieczenia ziemniaków. Na 
imprezę przybył Jan Mrozek, przewodniczący rady 

Gminy, a później, po zakończeniu wizyty w Czarni, 
dotarli wójt Stanisław Subda oraz radny powiato-
wy i przewodniczący Rady Powiatu Stefan Prusik. 

Tradycją festynu w Długim Kącie są dwa mecze 
piłkarskie. Już pierwszy z nich pomiędzy paniami 
zamężnymi i niezamężnymi dostarczył wielu 
emocji. Zwyciężyły panny 3:1, a bramki zdobyły: 
dla mężatek – Monika Grzyb, a dla panien – Anna 
Nadolna oraz dwie filigranowa Izabela Poręba. 
następny mecz, już z udziałem wielu doświad-
czonych graczy rozegrali pomiędzy sobą panowie 
Żonaci i Kawalerowie. Grano bardzo zaciekle 2xpół 
godziny, ale i tak  mecz zakończył się remisem 
1:1 (Mateusz Staniszewski - Sylwester Gasek). 
Jak zaproponował sędzia Dariusz Mróz o wyniku 
rozstrzygnął konkurs rzutów karnych. Kawale-

rowie wygrali 4:3 dzięki doskonałej paradzie ich 
bramkarza. 

Po zakończeniu meczu zwyciężczynie i zwy-
cięzcy otrzymali z rąk wójta i Stefana Prusika na-
grody oraz tradycyjną skrzynkę piwa , a następnie 
wręczono puchary i nagrody dla drużyn, które 
startowały w piłkarskiej letniej gminnej lidze LZS 
w Szafarczyskach  oraz w Gminnym Turnieju piłki 
nożnej o Puchar Wójta Gminy i Przewodniczącego 
Rady Gminy (zob. s. 11)

Emocje sportowe zaostrzyły wszystkim apetyt, 
więc chętnych na porcję smakowitego rejbaka 
lub ciasta, a także pieczone ziemniaki z wodą 
pieprzową było bardzo wielu.

Festyn trwał nadal, a emocji nie brakowało o 
co postarały się Anna Ogniewska z GOK-O oraz 
Barbara Sęk z Gminnej Biblioteki, które popro-
wadziły konkurs rodzinny, a także różne zabawy 
dla dzieci i młodzieży. W konkursie rodzinnym 
zwyciężyła drużyna państwa Bachmurów. Drudzy 
byli Bakułowie, a trzecie miejsce zajęli Kaliszewscy 
i Malonowie. Gratulujemy.  

A po tym wszystkim z dobrym humorem i na-
strojem jeszcze długo bawiono się przy dźwiękach 
muzyki, którą serwował Jarosław Kraska z GOK-O. 

tekst i fot. Antoni Kustusz
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Utrwalajmy to co tak szybko ginie

Pracowite wakacje Orkiestry Kurpiowskiej Mała rewolucja 
w naszych bibliotekach

Wakacje w GOK- O

 Występ Orkiestry Kurpiowskiej z Lelisa coraz 
częściej stanowi ważne wydarzenie znaczących 
imprez folklorystycznych, w tym także o między-
narodowym zasięgu.  Tak właśnie się stało, gdy 
nasi muzycy ludowi wystąpili w końcowy weekend 
lipca na dwóch międzynarodowych festiwalach - 
Peretocze w Białowieży i Podlaska Oktawa Kultur 
w Białymstoku. Więcej: www.goko-lelis.eu

Tekst i fot. Anna Ogniewska 

Od czerwca we wszystkich palcówkach  biblio-
tecznych naszej gminy zainstalowany został nowy 
program komputerowy pn.  MATEUSZ. Jest to no-
woczesny system, który  służy do katalogowania 
różnych rodzajów materiałów bibliotecznych, 
a więc książek, czasopism, filmów, programów 
komputerowych, płyt audio i książek mówionych, 
a także do rejestracji wypożyczeń, prowadzenia 
oraz  utrzymywania centralnej bazy danych 
czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej 
placówkach filialnych.     

     - Wcześniej  pracowaliśmy na systemie MAK. 
Ten program jest już jednak przestarzały i dlatego 
postanowiliśmy wprowadzić MATEUSZA.   Nowy 
system pozwoli nam nowocześniej obsługiwać 
wszystkie funkcje  biblioteczne – stwierdziła Bar-
bara Sęk, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, 
dodając, że nowy system wymaga przestawienia 
się bibliotek na obsługę elektroniczną. Obecnie   
filia biblioteczna  w Obierwi, która ma wpro-
wadzone do komputera całe swoje zbiory już  
prowadzi elektroniczne wypożyczenia. Biblioteka 
w Lelisie ma wprowadzone blisko połowę całości 
księgozbioru a placówki, a filie w Dąbrówce, Łęgu 
Przedmiejskim i w Łęgu Starościńskim właśnie 
rozpoczęły komputeryzację.

We wrześniu biblioteki będą realizowały zaku-
py książek z dotacji Biblioteki Narodowej. W tym 
roku jej wysokość to 7950 zł. Warunkiem realizacji 
dotacji jest przeznaczenie jednej trzeciej wymie-
nionej kwoty na zakup książek dla dzieci. Będzie 
więc co czytać w jesienne wieczory .

 - Z wakacyjnej oferty polecamy m.in. : książki 
biograficzne: „Gajos” E. Baniewicza, „Anna Jantar” 
M. Prywan,  „Rodzina’’ M. Jaruzelskiej,  „Moi rodzi-
ce” M. Kaczyńskiej, „Messi wieczny zwycięzca” , a 
także powieści beletrystyczne: „Pan Mercedes”  
S. Kinga,  „Najdłuższa podróż” N. Sparksa, „Miłość 
rano, miłość wieczorem” M. Nurowskiej,  „Niebo 
istnieje naprawdę”  T. Burpo. Dużym zaintereso-
waniem cieszą się książki historyczne. W naszych 
zbiorach znalazły się bardzo ciekawe: „Dziew-
czyny z powstania” A. Herbicha, „Warszawskie 
dzieci” i  „Ocalony z zagłady” A. Elstera. Warto więc 
odwiedzać bibliotekę gminną w Lelisie, a także 
nasze filie biblioteczne – zachęca Barbara Sęk. 

Antoni Kustusz

Tegoroczna oferta wakacyjnych zajęć dla dzieci i 
młodzieży nie wzbudziła dużego zainteresowania. 
Dzieci przychodziły raczej skorzystać z dostępu 
do internetu niż na zajęcia warsztatowe i ciekawe 
spotkania. A szkoda, bo GOK-O był przygotowany 
na różne formy atrakcyjnych zajęć zabijających 
wakacyjną nudę.

   Jednak spośród różnych zajęć prowadzonych 
latem w Ośrodku Kultury i w Bibliotece, największym 
zainteresowaniem cieszyła  się zabawka Bamp - je-
dyna taka w Europie.  Zabawka Bamp składa się z 
plastikowych,  kolorowych patyczków i krzyżaków, za 
pomocą których łączone są poszczególne elementy 
najróżniejszych figur geometrycznych. W trakcie 
zabawy dzieci chętnie tworzyły przeróżne budowle, 
takie jakie im własna wyobraźnia dyktowała. Efekt 
często przerastał oczekiwania i tym bardziej cieszył. 
Na zdjęciu dzieci w trakcie wspólnej zabawy. (ak)

Fot. Tomasz Szczubełek

W tegorocznej 14. edycji warsztatów etnograficznych 
,,Ginące zawody’’, które tradycyjnie odbyły się 3-5 czerwca 
w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, uczestniczyło 
ponad 2,5 tysiąca osób z Mazowsza. Warsztaty stanowią 
okazję do zaprezentowania dzieciom i młodzieży kunsztu 
artystów ludowych, a przede wszystkim utrwalenia giną-
cych tradycji rzadkich już zawodów regionalnych, takich 
jak wycinankarstwo, plecionkarstwo, bursztyniarstwo, 
garncarstwo, wyrób tkanin z lnu i tkactwo ludowe. Od 30. 
lat o kultywowanie tych tradycji dba Oddział Kurpiowski 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, którego działal-
ność podsumowano w trakcie uroczystego spotkania 
wieńczącego ,,Ginące Zawody’’. Dzięki staraniom stowa-
rzyszenia, a zwłaszcza Czesławy Kaczyńskiej, prezes Sto-
warzyszenia Artystów Kurpiowskich i Oddziału Kurpiow-
skiego STL, w tym roku udało się zachęcić do pokazania 
tajników swoich zawodów i zajęć 35 twórców ludowych, 
a wśród nich garncarza Adama Muracha z Płoszyc.  

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Biblioteki pełne życia
W filiach bibliotecznych w Łęgu Starościńskim  i 

w Łęgu Przedmiejskim trwała kampania czytelnicza, 
realizująca program „Czytanie łączy pokolenia”, która 
odbywała się w ramach ogólnopolskiego majowego 
Tygodnia Bibliotek. Obchody te zasługiwały w tym 
roku na szczególną uwagę, ponieważ nawiązywały 
do jubileuszu „650 lat w służbie książki”.

Program Tygodnia Bibliotek w naszych filiach  
obejmował różne formy promowania książek, m.in. :

„Chodź  poczytam Ci bajeczkę”. Pod tym hasłem 
uczennice gimnazjum z Łęgu Przedmiejskiego czytały 
swoim młodszym kolegom i koleżankom książeczki, 
wcielając się w wybrane przez siebie postacie baj-
kowe, zachęcając tym samym do wypożyczania i 
czytania książek. W swoich przedsięwzięciach zaan-
gażowaliśmy nasze aktywne czytelniczki: Magdalenę 
Bakułę, Maję Dąbrowską, Karolinę Karczewską, Darię 
Karczewską, Izabelę Pawelczyk oraz Magdalenę Szczu-
bełek, które wystąpiły jako: Czerwony Kapturek, Wilk, 
Królewna Śnieżka, Kubuś Puchatek, Prosiaczek oraz 
sierotka Kasia. Podczas spotkań odbywały się różne 
gry, zabawy i tańce. Postacie bajkowe zachęcały rów-
nież do odwiedzin biblioteki, gdzie na dzieci czekały 
wystawki nowych książek  i kolejne spotkania z bajką. 
Współorganizatorką czytania bajeczek dla dzieci 
była Krystyna Zera –nauczyciel języka polskiego w 
tutejszym gimnazjum. 

Konkurs czytelniczy ”Mistrz pięknego czytania”  
odbył się 14 i 15 maja w filiach bibliotecznych w Łęgu 
Przedmiejskim oraz w Łęgu Starościńskim.  Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych i 
został przeprowadzony w dwóch  etapach. W pierw-
szym etapie uczestnicy mieli za zadanie wyuczyć się 
czytania wybranego fragmentu tekstu z ulubionej 
książki, po czym zaprezentować go na forum biblioteki 
w obecności klasy, wychowawcy i zebranej Komisji. 
Ocenie podlegał wybór repertuaru, płynność czytania, 
odpowiednia  modulacja głosu oraz ogólny wyraz 
artystyczny. W etapie drugim uczeń głośno czytał nie-

znany mu tekst i odpowiadał na zadane przez Komisję 
pytania dotyczące czytanego fragmentu. Pytania mia-
ły na celu sprawdzenie rozumienia przeczytanej treści. 

      Do konkursu w Łęgu Przedmiejskim zgłosiło się 
16 uczniów SP, z których wyłoniono w zależności od 
grupy wiekowej następujących „mistrzów pięknego 
czytania”:   Wiktoria Staśkiewicz-kl. I,  Marta Prajs–kl. 
II,     Zuzanna Kowalska-kl. III; Wyróżniono: Julię Sierz-
putowską - kl. I,  Natalię Murach – kl. III, Patryka Bardy-
szewskiego –kl. I, Michała Madraka- kl.III, Bartłomieja 
Laskowskiego -kl. V

        W Łęgu Starościńskim do konkursu przystąpiło 
15 ochotników z klas I-VI, z których Jury wyłoniło 
następujących mistrzów:   Wiktoria Nalewajek - kl. 
V, Wiktoria Kubeł - kl. IV, Aleksandra Nalewajk – kl. III, 
Maja Staśkiewicz – kl. II oraz Magdalena Niechoda – 
kl. I. Wyróżniono: Annę Kubeł, Amelię Kawałek, Kingę 
Puławską, Piotra Łępickiego, Paulinę Kurpiewską i Elizę 
Łępicką. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i 
nagrody książkowe ufundowane przez GBP w Lelisie 
i FB w Łęgu Starościńskim. 

 „Świat poezją malowany” – czyli spotkanie lite-
rackie z Joanną Brodowską odbyło się 16 maja w FB 
w Łęgu Starościńskim.  Podczas spotkania pisarka 
opowiadała o swojej pracy, inspiracjach, o tym jak 
powstaje książka, czytała bajkę: ,,Leśne spotkanie” ze 
zbioru „Malutki Chłopaczek z Niewielką Dziewczynką”. 
Największą niespodzianką dla uczniów było poznanie 
pacynki Malwinki, która uczyła dzieci gestów przyjaźni. 
Autorka opowiadała,  jak wyobraźnia podsuwa twórcy 
przepis na postać bohatera literackiego. Dzieciaki 
bawiły się przy dźwiękach gitary i uczyły piosenek. 
Wspólną zabawę i śpiewy słychać było aż na zewnątrz 
budynku. Na zakończenie wszyscy mali czytelnicy 
otrzymali malowanki i pamiątkowe zakładki do książek 
. Miłym gestem pani J. Brodowskiej było przekazanie  
na rzecz biblioteki książki ,,Przygody Fryderyki czyli 
bajki terapeutyczne”. W imprezie uczestniczyły dzieci 
w wieku od 5 do 9 lat wraz z opiekunami klas: Alicją 

Brodzik, Zofią Niechodą, Justyną Nalewajk, Mileną 
Kawałek i pracownikami biblioteki: Janiną Mielnicką, 
Natalią Staśkiewicz. Spotkanie zakończono wspólną 
pamiątkową fotografią dzieci z poetką.

          Dodajmy, że podobne  spotkania z J. Brodow-
ską odbyły się również w GBP Lelis, w FB Dąbrówka i 
w FB Obierwia. Podczas spotkań pisarka udowodniła 
dzieciom, że wiersze można również śpiewać. Nie-
małą atrakcją dla uczestników spotkań były zabawy 
taneczno-ruchowe przy akompaniamencie gitary. 
Wszystkie spotkania przebiegały w przesympatycznej 
atmosferze. Na ich zakończenie każdy otrzymał od 
pisarki pamiątkową zakładkę, a ci najbardziej wytrwali, 
również  z dedykacją autorki.

„Teatrzyk dla najmłodszych pt. Czerwony Kaptu-
rek”. Dużo radości sprawiło naszym przedszkolakom 
wcielanie się w ulubione role baśniowe. Przygotowane 
przez bibliotekarzy stroje głównych bohaterów bajki, 
w które przebierały się maluszki, robiły na nich wielkie 
wrażenie. Dzieci wspaniale się bawiły i wszyscy chcieli 
wcielać się w postać Czerwonego Kapturka.

        Dodatkową atrakcją dla  dzieci z oddziału 
przedszkolnego” Wróbelek– Elemelek” były bajko-
we zagadki, przedstawiane za pomocą prezentacji 
multimedialnej. Nasi milusińscy pięknie odpowiadali 
na zadawane pytania. Ukazywane postacie bajkowe 
robiły na nich niesamowite wrażenie. Teraz biblioteka 
stała się dla nich bardziej przyjazna, dzięki temu czę-
ściej odwiedzają ją ze swoimi opiekunami i chętniej 
wypożyczają książeczki. Spotkanie zakończyło się 
wspólną fotografią i słodkim poczęstunkiem. 

Akcja „Czytanie łączy pokolenia” zakończyła się 
pełnym sukcesem. Biblioteka stała się miejscem in-
tegracji starszych uczniów z młodszymi, przyciągając 
rzesze czytelników.

Wszystkim nauczycielom współpracującym z 
Biblioteką serdecznie dziękujemy!!!

Tekst  J. Mielnicka
N. Staśkiewicz

Podczas uroczystości zakończenia roku szkol-
nego w Zespole Szkół w Obierwi wyróżniono 
pamiątkowymi dyplomami uczniów, osiągających 
wysokie wyniki w czytelnictwie. W rankingu naj-
aktywniejszych czytelników Filii Bibliotecznej w 
Obierwi znaleźli się:

 Dzieci z oddziału przedszkolnego:

Julia Waszkiewicz  - 44 egz. przeczytanych książek, 
Błażej Kubeł - 37 egz., Amelia Dzięgielewska -  32 egz., 
Gabriela Sadłowska - 32 egz., Kamil Kaczyński- 30 egz., 
Paulina Dawid - 26 egz., Radosław Szczepanek -24 egz., 

Paulina Madrak - 21 egz., Nadia Prusaczyk - 20 egz.

Klasy I-III szkoły podstawowej: 

Wiktor Mroczkowski (kl. II) -  68 egz., Małgo-
rzata Kozłowska (kl. III) - 35 egz., Karina Piersa 
(kl. I)  - 31 egz., Natalia Deptuła (kl. III) - 29 
egz., Małgorzata Sęk (kl. II) - 20 egz., Zuzanna 
Szczepanek (kl. II) - 27 egz., Tomasz Dawid (kl. I) 
- 25 egz., Wiktor Dąbrowski (kl. II) - 23 egz., Madrak 
Milena (kl. I) - 23 egz.

Klasy IV-VI szkoły podstawowej: 

Emilia Bakuła (kl. IV) - 78 egz., Wiktoria Wi-
śniewska (kl. IV) - 39 egz.,  Weronika Niedź-
wiecka (kl. V) - 29 egz., Martyna Madrak (kl. V) 
-  26 egz., Karolina Wołosz (kl. V) - 25 egz., Łukasz 
Mizerek (kl. IV) - 23 egz., 

Klasy I-III gimnazjum: 

Natalia Madrak (kl. II) - 46 egz., Milena Murach 
(kl. III) - 32 egz., Arkadiusz Dawid (kl. II) - 28 egz., 
Katarzyna Murach (kl. I) - 24 egz., Mag-
dalena Ciuchta (kl. II) - 20 egz., Aleksandra 
Choroszewska (kl. II) - 17 egz., Justyna Mrozek 
(kl. II) - 16 egz.

Bożena Załęska
Fot. Antoni Kustusz

Wyróżnieni za czytelniczą aktywność 
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Dobry start na jubileusz

42. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo 
rozegrano28 czerwca w Warszawie na stadionie 
WAT.  Zawody zgromadziły niemal 200 ringowców 
z czołowych ośrodków gry w tę coraz popularniejszą 
dyscyplinę sportu z Polski, a także  reprezentację 
Białoruskiej Federacji Ringo. Rywalizacja toczyła się 
w 18 kategoriach indywidualnych, w 4 kategoriach 
deblowych oraz w grze trójek do lat 13. Zawodnicy 
do południa rywalizowali w grach  indywidualnych, 
po południu rozgrywano gry drużynowe. Mistrzo-
stwa były trudnym i selektywnym sprawdzianem dla 
zawodników. Dodatkowym utrudnieniem była gwał-
towna burza, która przerwała rywalizację i wydłużyła 
rozgrywki o półtorej godziny.

Mistrzostwa rozgrywane były systemem grupo-
wym. To sprawiło, że każdy mecz był walką o wysoką 
stawkę. Atrakcyjność pojedynków grupowych była 
wysoka, a emocjonujące, często  zaskakujące wyniki 
poszczególnych gier trzymały zawodników w napięciu 
do samego końca w rywalizacji o najwyższe lokaty.

 Mistrzostwa Polski spełniają także  ważną rolę 
szkoleniową, a przede wszystkim są podsumowa-
niem rywalizacji klubów, sekcji ringo, pozwalają na 
sprawdzenie stopnia przygotowania do sezonu oraz 
ważnych startów w zawodach międzynarodowych.  

W bieżącym roku Polskie Towarzystwo Ringo obchodzi 
25-lecie powstania, a czerwcowe mistrzostwa były 
jednym z najważniejszych wydarzeń związanym 
z jubileuszowymi obchodami.   

Zawodnicy Kurpiowskiego Towarzystwa Ringo 
startowali w siedmiu kategoriach indywidualnych i we 
wszystkich pięciu kategoriach drużynowych. Zdobyli 
łącznie 12 medali, po cztery z każdego koloru. Jest to 
najlepszy wynik w historii startów na tej najważniejszej 
imprezie w roku.

Złoto zdobyli: Kinga Pędzich (żaczka), Patryk Brze-
ski (junior), Sylwia Smilgin-Kamińska (weteranka), Kac-
per Brzeski / Bartosz Bloch (dwójki chłopców do lat 16).

Srebro zdobyli: Kaja Laćkowska (żaczka), Konrad 
Surgiewicz (kadet), Anna Grala (juniorka), Konrad Sur-
giewicz / Wiktor Puławski (dwójki chłopców do lat 16).

Brąz zdobyli: Roksana Prusaczyk (młodziczka), Iza-
bela Pędzich (kadetka), Wiktor Puławski (kadet), Sylwia 
Kopeć, Sandra Szymczyk (dwójki dziewcząt do lat 16).

Pozostałe miejsca w finałowych szóstkach zajęli: 4m. 
Melania Kamińska (juniorka), 4m. Amelia Gromek/Oli-
wia Orzechowska/Przemysław Duszak (trójki szkolne 
do lat 13), 5m. Kamila Duszak (młodziczka),5m. Piotr 
Pliszka (młodzik), 5m. Izabela Kowalczyk (kadetka), 6m. 
Bartłomiej Bloch (kadet).

 tekst i fot. Sylwia Smilgin-Kamińska

B-klasa okrojona

Lelis w historii kolarstwa

Piłkarskie lato  LZS
Lato dla sportowców naszych gminnych LZS 

stanowi dobry czas do rozegrania dobrze obsadzo-
nych i zaciętych piłkarskich meczów i turniejów. W 
tegorocznej letniej lidze gminnej, którą rozgrywano 
na boisku LZS w Szafarczyskach startowało 8 drużyn 
8-osobowych.  Zwyciężyli gospodarze, drużyna  LZS 
Szafarczyska-Nasiadki, która wyprzedziła w kolejności  
LZS Długi Kąt, LZS Siemnochę, Durlasy, Obierwię, Łęg 
Starościński, Olszewkę i Szwendrowy Most. 

   Natomiast tradycyjny turniej dożynkowy o puchar 
Wójta Gminy Stanisława Subdy i Przewodniczącego 
Rady Gminy Jana Mrozka,  rozegrano 3 sierpnia na 
stadionie w Lelisie, na którym utworzono dwa boiska. 
Startowało 6 drużyn 6-osobowych. Mecze były bardzo 

emocjonujące, a o wyniku często rozstrzygały kon-
kursy rzutów karnych. W półfinale Lelis pokonał Łęg 
Starościński 4:1, a Obierwia wygrała z Durlasami 2:0. 
W meczu o III miejsce pomiędzy Durlasami i Łęgiem 
Starościńskim w regulaminowym czasie padł remis 3:3, 
a w rzutach karnych Łęg wygrał 2:0. W finale turnieju 
zmierzyły się drużyny Lelisa i Obierwi. Po remisie 3:3, 
w rzutach karnych lepsza okazała się Obierwia, która 
wygrała 4:3. Ostateczna kolejność turnieju: LZS Lelis, 
LZS Obierwia, LZS Łęg Starościński, LZS Durlasy, 
LZS Olszewka, FC Wiara Ostrołęka. Wszystkie mecze 
sędziowali Dariusz Mróz i Jerzy Dawid. 

    Wręczenie pucharów i nagród rzeczowych od-
było się 17 sierpnia po zakończeniu części sportowej 

festynu rodzinnego w Długim Kącie. Nagrody z rąk 
wójta Stanisława Subdy i przewodniczącego Rady 
Powiatu Stefana Prusika odebrali przedstawiciele 
drużyn uczestniczących w rozgrywkach. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

 KS Narew Zambski Kościelne i GKS Krzyniak Krzy-
nowłoga nie wystąpią w tegorocznych rozgrywkach 
B klasy - grupie Ostrołęka. W efekcie rozgrywki liczyć 
będą ostatecznie siedem zespołów. O awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej powalczą: FC 2013 Różan, KS 
CK II Troszyn, Kurpik Kadzidło, LUKS Łęg Przedmiejski, 
Orz Goworowo i WKS Mystkówiec. Miejmy nadzieję, 
że tak okrojona liga pozwoli zebrać się do treningów 
i rozgrywek naszym piłkarzom, a mniejsza ilość me-
czów oznacza także spore oszczędności w klubowych 
budżetach.  
   Oto terminarz meczów LUKS Łęg  Przedmiejski rundy 
jesiennej w B-klasie: 
31 sierpnia, godz. 14.00, stadion w Lelisie:  LUKS Łęg 
Przedmiejski – FC 2013 Różan. Wynik: 2:0
7 września: KS CK II Troszyn – LUKS Łęg Przedmiejski;
14 września, godz. 14.00, Lelis: LUKS Łęg Przedmiej-
ski – Kurpik Kadzidło;
28 września, godz. 14.00, Lelis: LUKS – Orz Goworowo;
5 października: WKS Mystkówiec Stary – LUKS;
19 października, godz. 14.00, Lelis: LUKS – Nadnar-
wianka II Pułtusk;

Tegoroczny kolarski 57. Międzynarodowy Wyścig 
Dookoła Mazowsza 2 sierpnia zawitał do Lelisa. W 
ten sposób nasza gmina trafiła do historii kolarstwa 
w Polsce. Stało się to na trasie VI etapu ze Zbójnej 
do Nowego Dworu Mazowieckiego. Na terenie 
naszej gminy 130 kolarzy przejechało trasą Gąski 
– Dąbrówka  - Nasiadka – Lelis – Łodziska – Obier-
wia. Trasę wyścigu doskonale zabezpieczyli druh-
ny i druhowie z OSP naszej gminy.  
W Lelisie, na 20 km trasy,  kolarze rozegrali lotną 
premię. Kolarze przejechali przez Lelis całą grupą i  w 
szybkim tempie, a sędziowie ustalili, że na lotnej premii 
zwyciężył Eryk Latoń z grupy BDC MARCPOL. Drugie 
miejsce zajął Maurits Lammertink z grupy Cyklingteam 
JO Piels, zaś trzeci był Mateusz Komar z drużyny BDC 
MARCPOL. (ak)                     Fot. Antoni Kustusz
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Urząd Gminy przypomina

GOK–O informuje i zaprasza
14 września, godz. 12.00, plac. im. Jana Pawła II w Dąbrówce - ,,Podążajmy tam gdzie barć 
cudowna stała’’ Otwarty Przegląd  Piosenki Pielgrzymkowej,

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

21 września, godz. 14.00, boisko LZS w Szafarczyskach – Święto pieczonego ziemniaka – 
Niedziela na sportowo,

27 września, godz. 14.00, Durlasy – uroczyste oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego 
przy b. Szkole Podstawowej, 

28 września, godz. 12.00, Łodziska – Babie lato – impreza integracyjna mieszkańców wsi 
Łodziska i sąsiednich, 

5 października, godz. 12.30, sala widowiskowa GOK-O - ,,Kurpiowskie granie’’ XVIII Regio-
nalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych,

9 października, godz. 11.00, sala GOK-O – uroczystości jubileuszu 25- i 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego.

Specjaliści oraz organizacje zajmujące się kwestiami 
zdrowia, systematycznie donoszą o szybko rosnącej 
liczbie dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. 
Jak podkreślają eksperci kampanii „Pora na pomido-
ra…”, jednym z rozwiązań problemów związanych 
z nadwagą oraz otyłością wśród najmłodszych jest 
zachęcenie ich do spożywania na co dzień większej 
ilości warzyw i owoców oraz zastąpienia nimi słodkich 
i słonych przekąsek. 

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Żyw-
ności i Żywienia w Warszawie wynika, że w grupie 
13-latków co czwarty polski uczeń ma problem z 
otyłością Częstymi przyczynami przyrostu masy ciała 
ponad wytyczone normy są m.in.: brak wiedzy na 
temat prawidłowych wielkości porcji posiłków, niesto-
sowanie się do ogólnych zasad racjonalnego żywienia 
czy niedostateczna aktywność fizyczna lub jej brak. 

Jak możemy przeciwdziałać nadwadze i otyłości 
u najmłodszych?

 Już w okresie dzieciństwa powinniśmy zadbać o 
właściwą dietę malca. Pierwsze 3-7 lat życia to czas, 
w którym rodzice czy opiekunowie kształtują prawi-
dłową postawę żywieniową dziecka. Pamiętajmy, że 
nawyki ukształtowane w młodym wieku będą przez 
niego powielane także w życiu dorosłym. 

Profilaktyka powinna skupiać się na trzech ce-
lach: nauczeniu dziecka prawidłowych zasad zdrowego 
odżywiania, pokryciu zapotrzebowania malca na 
wszystkie składniki odżywcze i energetyczne, zgodne  
z zalecanymi normami, doborze produktów spożyw-
czych dostarczających składników odżywczych we 
właściwych proporcjach. 

Do prawidłowego przebiegu rozwoju naszych 
dzieci, konieczny jest odpowiednio zbilansowany 
sposób odżywiania, który powinien obejmować 
ok. 60 różnych składników odżywczych. Warto pa-
miętać, by: w diecie malucha nie zabrakło warzyw 
i owoców, które są cennym nośnikiem witamin  
i składników mineralnych,  robić około 3-4-godzinne 
przerwy między kolejnymi posiłkami, do każdego 
posiłku dołączać warzywa i owoce, tak by w ciągu 
dnia zjeść przynajmniej pięć porcji tych produktów, 
dbać o odpowiednią ilość przyjmowanych płynów, 
zapewnić dzieciom swobodny i nieskrępowany 
dostęp do wody mineralnej, która najskuteczniej 
gasi pragnienie, wykluczyć z codziennego jadłospisu 
słodkie napoje gazowane.

– Jeśli wprowadzimy regularność posiłków, łatwiej 
nam będzie kontrolować napady tzw. wilczego głodu 
u naszych pociech. Warto zatem zadbać o prawidło-
we nawyki, by w przyszłości były one naturalnymi 
zachowaniami i nauczyć dziecko m.in. jedzenia bez 
pośpiechu. Pamiętajmy, że najważniejszym posiłkiem 
w ciągu dnia jest śniadanie – powinno być zjedzone 
do godziny od momentu wstania, natomiast kolacja 
– około trzech godzin przed snem. – mówi Alicja 
Kalińska, dyrektor Centrów Dietetycznych SetPoint, 
ekspert kampanii „Pora na pomidora, czyli jak tu nie 
kochać polskich warzyw i owoców”. – Dodatkowo, 
wyeliminujmy lub przynajmniej ograniczmy podja-
danie między posiłkami oraz pokażmy maluchom, 
że słodycze można zastąpić zdrowymi przekąskami, 
czyli warzywami i owocami – dodaje.
Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.poranapomidora.com

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
III rata do 15 września 2014 r.
IV rata do 15 listopada 2014  r.

Terminy płatności podatku od środków transportowych
II rata do 15 września 2014 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 indywidualne  numery  
kont  podane   w  pismach  potwierdzających  przyjęcie  deklaracji,  które  Urząd  Gminy  dostarczył  
wszystkim  mieszkańcom .  Wpłat  należy  dokonywać  w  terminach    podanych  w  wymienionym  
piśmie. Przypominamy, że płatności:   za lipiec i sierpień   do  10  września 2014 r.

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

Od początku sierpnia br. na wniosek Wójta Gminy, PKS 
Ostrołęka uruchomił połączenie autobusowe w soboty i 
niedziele  na trasie Ostrołęka –Białobiel – Durlasy – Lelis 
oraz Lelis – Durlasy – Białobiel – Ostrołęka.

We wskazanych dniach autobusy kursują w godzinach:

1.   7:50 – 8:10 – Ostrołęka D.A. – Lelis Dworzec 
2.   8:10 – 8:30 -  Lelis Dworzec – Ostrołęka D.A.
3. 15:20 – 15:40 Ostrołęka D.A. – Lelis Dworzec
4. 15:45 – 16:05 Lelis Dworzec- Ostrołęka D.A.

Urząd Gminy informuje


