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Po wiosennym ukorzenieniu się trawy na 
murawie piłkarskiego boiska w Długim Kącie 
można było 21 czerwca rozegrać pierwsze me-
cze. Gospodarzom nie przeszkodziła zmienna 
i ulewna aura, bo humory i wola wspólnego 
działania dopisywały.
 Na początek, zgodnie z tradycją mężatki 
zmierzyły się z pannami, a następnie kawalero-
wie z żonatymi, w tym przypadku z reprezen-
tacją GLUKS Lelis. W obu meczach wygrali ci 
młodsi, ale za to boisko wybudowane w ramach 
kompleksu sportowego zostało uroczyście 
otwarte przez wójta gminy Stefana Prusika, po-
przedzonego przez inicjatora budowy, obecnie 
radnego powiatowego Stanisława Subdę, księ-
ży Janusza Kotowskiego i Witolda Brulińskiego, 
sołtys wsi Monikę Krystian skarbnika Gminy 
Bogusława Parzych oraz poświęcone przez ks. 
proboszcza Janusza Kotowskiego. Wójt, wobec 
licznej reprezentacji mieszkańców wsi oraz 
sąsiednich miejscowości zadeklarował dalszą 
pomoc oraz zaapelował po poszanowanie 
wspólnego mienia. 
   Kompleks sportowy znajduje się na terenie 
wiejskim na opłotkach wsi. Oprócz boiska pił-
karskiego z ławkami dla widzów, oświetleniem i 
automatycznymi zraszaczami murawy, znajduje 
się tam boisko do plażowej piłki siatkowej, 
plenerowe stoły do ping ponga oraz budynek 
zaplecza wraz ze świetlicą wiejską. Obiekt jest 

monitorowany, ogrodzony, a jego przyszli 
użytkownicy z miejscowego LZS zapewniają 
nas o jego bezustannym użytkowaniu.
 - To obiekt, na który długo czekaliśmy, i na 
który w pełni zasłużyliśmy swoimi wynikami 
na różnych turniejach i w rozgrywkach. Teraz 
będzie dobrze służył całej wsi, a także gminie, 
bowiem liczymy, że na tym obiekcie odbędą się 
liczne rozgrywki i turnieje   – zapewnił nas Jerzy 

Dawid, radny i przewodniczący miejscowego 
koła LZS.
 Inwestycja powstała dzięki funduszom   
gminy oraz dofinansowaniu przez Ministra 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego 
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Spor-
towej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
524,5 tys. zł, a wartość dofinansowania 90 tys. zł. 
Oczywiście pozostało jeszcze wiele do zrobie-
nia, by plac przed budynkiem bardziej nadawał 
się do organizacji imprez plenerowych, a par-
king zapewniał dobre warunki postoju, ale to 
już sprawa dla miejscowej społeczności, która 
wielokrotnie pokazywała wspólną aktywność 
i ofiarność. 
 W każdym razie w trakcie  inauguracyjnej 
Niedzieli na sportowo bawiono się doskonale, 
częstując gości wspaniałymi ciastami oraz po-
trawami z grilla. W tym roku miejscowe panie 
zamiast pieprzowej wody podały wyśmienity, 
letni chłodnik, a zaprzyjaźnieni sprzedawcy 
częstowali piwem, watą cukrową i napojami. 
Gdybyż nie ta ulewa i burza, to było by jeszcze 
lepiej. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz  

Długi Kąt zaprasza do rozgrywek
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IV sesja Rady Gminy, która odbyła się 29 
kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
zbiegła się z 10.rocznicą wydania pierwszego nu-
meru ,,Wieści Gminnych’’. Z tej okazji z inicjatywy 
wójta gminy Stefana Prusika przygotowano wy-
stawę wszystkich 59. okładek dotychczasowych 
wydań, a redaktora naczelnego wyróżniono 
specjalną nagrodą.

Realizując porządek sesji Rady Gminy radni 
zapoznali się ze sprawozdaniem ze stanu bez-
pieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
działania Komendy Miejskiej Policji za 2014 r. z 
uwzględnieniem terenu gminy Lelis, którą omówił 
insp. Stanisław Szcześniak, Komendant Miejski 
Policji w Ostrołęce, który przybył na sesję wraz z 
policjantami skierowanymi do pracy na naszym 
terenie. Informacją wywołała liczne pytania 
radnych i sołtysów, wskazujących szczególnie 
na zagrożenia w ruchu drogowym. Wójt Stefan 
Prusik podziękował Komendantowi Miejskiemu 
Policji za przybycie i przedstawienie rocznego 
sprawozdania z działalności Policji na naszym te-
renie, stwierdzając jednocześnie, że poprawa bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, a tym samym 
brak ofiar śmiertelnych nastąpiła niewątpliwie 
poprzez inwestycję drogowe wykonywane przez 
gminę i powiat. Oczywiście nadal istnieje wiele 
problemów, jak choćby wzrost liczby przypadków 
naruszenia przepisów drogowych, ale gmina liczy 
na pomoc policji w tej sprawie. Jest także problem 
z bezpańskimi psami – stwierdził wójt S. Prusik. – 
Tylko w ubiegłym roku przeznaczyliśmy 90 tysięcy 
złotych na ich odłowienie, a nadal spotykamy 
takie psy podrzucane nam przez mieszkańców 
miasta i okolic. 

Po dokonaniu zmian w budżecie gminy wyni-
kających z bieżącej rachunkowości oraz otrzyma-
nych dotacji, Rada Gminy jednogłośnie podjęła 
Uchwałę Nr IV/29/2015 w sprawie zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ale nie 
uzyskała już takiej zgodności, gdy przewodniczący 
Rady Jan Mrozek przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków. W wyniku tego głosowania 
uchwalono  podwyżkę o 10 gr+8 %VAT, za którą 
głosowało 10 radnych, przeciw było trzech, a 2 
wstrzymało się od głosu. 

Następnie przy 1 głosie wstrzymującym się 
Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji dotyczących po-
działu sołectwa Obierwia, ustalając m.in. termin 
spotkania w Obierwi na 18 lipca. 

W wolnych wnioskach radni i sołtysi pytali się o 
remonty dróg gminnych i oświetlenia, a postępy 

w sprawie przyłączenia internetu, a także pow- 
rócono do kwestii podwyżek cen ścieków, do cze-
go ustosunkował się radny powiatowy Stanisław 
Subda, występując jako mieszkaniec wsi Białobiel. 
W odpowiedzi wójt S. Prusik zapowiedział wizję 
lokalną w świetlicy Gąskach celem dokonania 
inwentaryzacji.  Natomiast o postępie w przyłącza-
niu internetu decyduje Urząd Marszałkowski, który 
jest inwestorem linii światłowodowej, a zapowie-
dziano zakończenie prac na październik. Wójt 
wyraził także podziękowanie radnemu powiato-
wemu Stanisławowi Subdzie za uwagę dotyczącą 
przyjętej ceny ścieków bowiem przy spełnianiu 
funkcji publicznych trzeba mieć świadomość, że 
dobro jednostki nie zawsze idzie w parze z dobrem 
ogółu, zaś jeśli mówimy o podwyżkach to trzeba 
pamiętać, że  część mieszkańców naszej Gminy 
płaci za ścieki faktycznie 7zł 18 gr i jest to napraw-
dę spora grupa mieszkańców. Natomiast koszty 
utrzymania sieci i odbioru ścieków rosną i to coraz 
wyraźniej – stwierdził wójt na zakończenie sesji. 

V sesję  Rady Gminy Lelis, która odbyła się 27 
maja w sali widowiskowej GOK-O, miała uroczy-
sty charakter bowiem zwołano ją w XXV rocznicę 
utworzenia wolnych samorządów gminnych. 

 Na wstępie wójt Stefan Prusik, zapowiadając 
prezentacje multimedialne przygotowane przez 
Urząd Gminy, GOK-O oraz ZASiP, stwierdził, że 
wprowadzenie samorządu terytorialnego na po-
ziomie gmin spowodowało uwolnienie niezbęd-
nych dla rozwoju każdej wspólnoty emocji spo-
łecznych i potencjału indywidualnej twórczości. 

- Te 25 lat to nie był czas stracony. Polska refor-
ma samorządowa określona jest jako najbardziej 
udana ze wszystkich przeprowadzonych po 1989r. 
i jest postrzegana jako niewątpliwy sukces. Za-
daniem samorządowców było przywrócenie roli 
dobrego gospodarza i zwalczanie nieufności do 
władzy i w wielu gminach to się po prostu udało 
– powiedział S. Prusik.

27 maja 1990 r. wyłoniono rady gmin, a te 
wybrały wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Ten system wyborczy funkcjonował trzy 
kadencje. W czwartej, system wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast zmienił się w 

sposób zasadniczy. Zmiana ordynacji wyborczej 
polegała na tym, że dotychczasowy system 
wyłaniania przewodniczącego zarządów gmin 
przez rady gmin, a wiec w sposób pośredni zastą-
piono wyborami bezpośrednimi, powszechnymi. 
Obecnie Polska dzieli się na:16 województw, 379 
powiatów (65 grodzkich i 314 ziemskich) oraz 2479 
gmin (306 miejskich + 597 miejsko-wiejskich + 
1576 wiejskich).

- Minione 25 lat samorządności przyniosło 
odczuwalny na różnych płaszczyznach i w różnych 

dziedzinach postęp życia mieszkańców obszarów  
wiejskich. Stanowi to z pewnością efekt wspólnych 
wysiłków, starań, a nawet determinacji w dążeniu 
do poprawy warunków życia przez władze lokalne. 
Należy ubolewać, że mimo wprowadzenia reformy 
samorządowej nie udało się w pełnym wymiarze 
sprostać wyzwaniom i wymogom lokalnych 
społeczności, stąd pojawia się odczucie  pewne-
go deficytu oczekiwań i niedosytu tych, którzy 
wiązali nadzieje na wprowadzenie pełnej, niczym 
nie skrępowanej samorządności.  Dlatego właśnie 
spoglądając z perspektywy 25 lat na Gminę Lelis 
należy stwierdzić, że jako samorząd w pełni wyko-
rzystaliśmy szanse wynikające z członkostwa w UE, 
z możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, 
wykorzystując także potencjał społeczny i gospo-
darczy gminy – kontynuował wójt Stefan  Prusik, 
dodając, że, jak wynika z badań, aż 75% samorzą-
dów wskazuje, iż obecnie tworzy się coraz więcej 
barier ograniczających rozwój funkcjonowania 
samorządności, a najgłówniejsze to: niepewność 
i niespójność w interpretacji prawa, ogranicze-
nia dla samorządności ze strony ministerstw, 
a szczególnie MEN; przekazywanie zadań do 
samorządów bez desygnowania dostatecznych 
środków finansowych np. na oświatę, opiekę 
społeczną, a przecież wiemy, że przygotowywane 
są jeszcze  inne zadania do samorządów. Myśląc 
o tych ograniczeniach trzeba tajże wymienić brak 
większej swobody w rozwiązywaniu wielu spraw 
ważnych dla gmin na skutek sztywnego gorsetu 
szczegółowych przepisów; rozbudowaną do 
granic paradoksu sprawozdawczość, obciążenie 
podatkiem VAT inwestycji samorządowych, zbyt 
duża ilość różnego rodzaju kontroli, czego w 
Urzędzie Gminy w Lelisie doświadczamy w sposób 
szczególny podejmując 12 kontroli w ciągu pół 
roku po objęciu stanowiska wójta – zakończył 
wstępne przemówienie S. Prusik.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu bardzo ciekawej 
prezentacji multimedialnej wójta S. Prusika, 

dokonano wręczenia odznaczeń i okolicznościo-
wych statuetek. Medal ,,Za zasługi dla sportu’’ 
otrzymał Witold Kwiatkowski, znany działacz LZS, 
a pamiątkowe statuetki z okazji 25.lat pracy na 
rzecz samorządu gminnego w Lelisie otrzymali: z 
grona sołtysów Zygmunt Puławski i Jerzy Tercjak, 
z grona kierowników jednostek organizacyjnych 
gminy Anna Ogniewska, Danuta Piersa, Barbara 
Sęk, z grona pracowników Urzędu Gminy Halina 
Gontarzewska, Bogusława Parzych, Czesława 
Ziemak, Zofia Szczubełek, Wacław Kania, Danuta 

Z życia samorządu 
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Po pierwszych miesiącach bieżącego roku 
bardzo bogaty program działań inwestycyj-
nych w Gminie nabrał tempa, a jego realizacja 
przedstawia się następująco: 
1.  Trwają prace związane z rozbudową dróg 

gminnych w msc.: Nasiadki - Kurpiewskie 
- Dąbrówka. Przebudowa dróg o łącznej dłu-
gości 6,5 km dofinansowana jest w 50% przez 
Wojewodę Mazowieckiego w ramach NPPDL. 
Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 
prawie 3,5 mln zł .

2.  Wkrótce rozpoczynają się prace związane 
z przebudową drogi gminnej nr 250618W 
w msc. Gąski. Przebudowa drogi o długości 
około 3 km dofinansowana jest ze środ-
ków związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych, których dysponentem jest 
Samorząd Mazowsza. Całkowity koszt robót 
budowlanych wynosi 700 000 zł 

3.  Na dobre rozpoczęły się prace przy budowie 
drogi Lelis-Łodziska- Gibałka –Szafarnia do 
Dylewa. Inwestycja ta realizowana jest razem 
z powiatem ostrołęckim i Gminą Kadzidło. Na 
długości 14,5 km za kwotę ok. 7 mln zł zostaną 
przybudowane odcinki dróg bardzo ważne w 
układzie komunikacyjnym naszej gminy o co 
od dawna zabiegali mieszkańcy. 

4.  Został ogłoszony przetarg na wykonanie prze-
budowy dróg bitumicznych w msc. Szwendro-
wy Most - kol. Siarki, Łęg Przedmiejski - kol. 
Dziergowskie i ulicy Srebrnej w Lelisie. Koszt 
robót to 450 000 zł. 

5.  Trwają prace związane z remontem dróg grun-
towych: żwirowych i naturalnych. W bieżącym 
roku gmina zakupiła na remonty takich dróg 
6000 m3 żwiru drogowego, 200 m kruszywa 

łamanego i 2000 m 3 piasku. Zadanie będzie 
realizowane sukcesywnie do końca roku. Koszt 
zakupionych materiałów do remontu dróg 
wynosi 345 000 zł. 

6.  Niebawem przystąpimy do remontu remizy 
OSP w Łęgu Przedmiejskim. Dokonano już wy-
boru wykonawcy, którym jest firma z Ostrołęki, 
która wykona ten remont kwotę 198 000 zł. 

7.  W dniu 22 maja 2015 roku podpisaliśmy  umo-
wę z Urzędem Marszałkowskim o dofinanso-
wanie na kwotę 117 000 zł w ramach PROW, 
działanie Odnowa i Rozwój Wsi inwestycji 
pod nazwą Zagospodarowanie skweru wraz 
z budową placu zabaw, siłownią zewnętrzną, 
chodników i oświetlenia ulicznego w msc. 
Białobiel. Z obiektu już korzystają mieszkańcy, 
spędzając czas na wolnym powietrzu, 

8. Gmina jest na etapie opracowania „Planu  
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lelis”, 
W dniu 31 maja prowadzone były konsultacje 
społeczne oraz od 1 do 5 czerwca prowadzone 
były  szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy. 

9.  Trwają prace przygotowawcze i projektowe na 
budowę pięciu małych siłowni plenerowych, 
które zostaną ulokowane przy szkołach w 
Białobieli, Dąbrówce, Łęgu Starościńskim, 
Nasiadkach i Olszewce. Zakupiono mapy do 
celów projektowych, uzgodniono z dyrekto-
rami szkół miejsce usytuowania siłowni oraz 
zestawy do ćwiczeń. Na ten cel zaplanowano 
środki finansowe w kwocie 75 000,00zł.

10. Planujemy wykonanie dokumentacji na do-
cieplenie budynku Zespołu Szkół w Obierwi. 
Przygotowujemy zapytanie o cenę za wyko-
nanie takiej dokumentacji.
Opracował: Stefan Prusik, Wójt Gminy Lelis

W dwóch turach głosowania, które odbyły się 
10 i 24 maja, wybieraliśmy Prezydenta Rzeczypo-
spolitej. W gminie Lelis wyborcy okazali się bardzo 
aktywni, bowiem do urn wyborczych w obu 
turach udało się ponad 60 proc. uprawnionych 
do głosowania. 

W pierwszej rundzie wyborów oddano łącznie 
3548 ważnych głosów, a poszczególni kandydaci 

uzyskali następujące poparcie: Grzegorz Michał 
Braun – 45 głosów, Andrzej Sebastian Duda -  1906, 
Adam Sebastian Jarubas - 54, Bronisław Maria 
Komorowski – 661, Janusz Korwin- Mikke – 101, 
Marian Janusz Kowalski – 16, Paweł Piotr Kukiz – 
660, Magdalena Agnieszka Ogórek – 64, Janusz 
Marian Palikot – 14, Paweł Jan Tanajno – 8 i Jacek 
Wilk - 18 głosów.

 W drugiej turze, w której oddano łącznie 4000 
ważnych głosów, startujący z pozycji zwycięzcy 
poprzedniego głosowania Andrzej Duda uzyskał 
3019 głosów (75,47 proc.), a dotychczasowy 
prezydent Andrzej Komorowski - 981 głosów 
(24,52 proc.). 

Wszystkie lokale wyborcze były przygotowane 
wzorowo, a głosowanie odbyło się bez incyden-
tów. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Wybieraliśmy Prezydenta RP 

Aktualności inwestycyjne Gminy Lelis Bakuła, Barbara Żebrowska i Kazimierz Majk. 
Na zakończenie sesji dyrektor GOK-O Anna 

Ogniewska wspólnie z wójtem Stefanem Prusi-
kiem przekazali na ręce przewodniczącego RG LZS 
Dariusza Mroza i radnego Czesława Bednarczyka  
15 kompletów strojów sportowych zakupionych 
dla koła LZS Obierwia. 

VI sesja Rady Gminy Lelis odbyła się 26 
czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Lelisie, a jej najważniejszym tematem było 
przyjęcie  sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lelis 
za 2014 r.. Radni po wysłuchaniu wystąpieniu wój-
ta, w którym przedstawił stan finansów gminy oraz 
po zapoznaniu się z opiniami komisji Rady Gminy, 
a także opinią RIO jednogłośnie podjęli uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy Lelis za 2014 rok oraz w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2014. 

- To pierwsze absolutorium jakie otrzymuję 
od Rady Gminy. Bardzo przeżywałem okres 
przygotowań do sesji, posiedzenia komisji oraz 
wysłuchiwałem opinii jakie do mnie docierały, 
ale skoro większość ubiegłorocznego budżetu 
realizował mój poprzednik Stanisław Subda, a 
do tego przeżyłem tyle kontroli po wyborach, 

że tym bardziej się cieszę z wyniku głosowania – 
powiedział wójt Stefan Prusik, dziękując radnym, 
pracownikom Urzędu Gminy i sołtysom za owocną 
i życzliwą współpracę. 

W dalszej części sesji Rada Gminy dokonała 
oceny zasobów pomocy społecznej dla gmi-
ny Lelis, wysłuchała informacji o działalności 
Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego i 
Gminnej Biblioteki Publicznej, a także zatwierdziła 
sprawozdania finansowe tych jednostek za 2014 
r. Miało to szczególne znaczenie ponieważ Rada 
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
połączenia obu instytucji kultury i utworzenia 
Centrum Kultury–Bibliotek i Sportu. 

Radni uchwalili także nazwę ulicy w Łęgu 
Przedmiejskim (Olszynowa), a także zgodzili się 
na nadanie Szkole Podstawowej w Łęgu Staro-
ścińskim imienia Jana Pawła II. 

Na zakończenie udzielono negatywnej odpo-
wiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącą 
planu miejscowego, którą przyjęto przy 11 głosach 
,,za’’ i 4 gł. wstrzymujących się oraz wysłuchano 
wyjaśnień wójta w sprawach bieżących. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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Siła gospodarcza naszej gminy

Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Lelis w ramach projektu 
pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  Lelis”.

Ewidencję podmiotów gospodarczych prowadzą-
cych działalność handlową i usługową przez sektor 
prywatny gmina Lelis prowadzi od 1stycznia 1989 
r. Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej od 1 lipca 
2011 r.  działa Centralna Ewidencja i Informacja o 
Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG.
 System opracowany przez Ministerstwo 
Gospodarki to ogromna baza danych. Już teraz 
wchodząc na stronę CEIDG, można nie tylko 
przeglądać istniejące wpisy przedsiębiorców 
w całej Polsce, ale również założyć, zawiesić, 
wznowić lub zakończyć działalność gospodarczą. 
Można to zrobić bez względu na miejsce zamiesz-
kania w każdej gminie na terenie całego kraju.  
 Przedsiębiorca może zostać wykreślony z 
ewidencji działalności, jeżeli otrzyma prawomoc-
ne orzeczenie zakazu wykonywania określonej 
działalności gospodarczej lub zgłosi działalność 
nieobjętą przepisami. 
 Dodajmy, że rejestracja w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolna 
od opłat. 
 Na dzień 31 grudnia 2014 r. w rejestrze CEIDG 
figurowało 419 podmioty gospodarcze z naszej 
gminy . W/w podmioty prowadzą m.in. następu-
jące rodzaje działalności:

1.  Usługi remontowo – budowlane -  65
2.  Handel obwoźny art. spożywczo – przemysło-

wymi - 39
3.  Usługi transportowe - 35
4.  Sklep spożywczy i przemysłowy - 38
5.  Usługi ślusarskie - 21
6.  Usługi tartaczne - 19
7.   Instalacje sanitarne, elektryczne, 
 wentylacyjne i c.o -18
8.  Naprawa pojazdów samochodowych - 11 
9.  Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 
 kosmetyczne - 11
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia dział. gosp. 

i zarządzania - 9  
11.  Naprawa i konserwacja maszyn - 7
12.  Pośrednictwo ubezpieczeniowe - 3
13.  Sprzedaż  hurt. drewna, materiałów 
 budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 7
14.  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - 3
15.  Restauracje i inne stałe placówki 
 gastronomiczne - 4 
16.  Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich - 3
17. Produkcja mebli  biurowych, kuchennych 
 i pozostałych -  6  
18.  Działalność weterynaryjna - 3 

Sporządził: Heronim Laska

Powstaje album Kurpiów 

Pomoc socjalna Gminy  

 Znany badacz regionalnej historii oraz etnolog 
dr Stanisław Pajka podjął się zadania opracowania 
kolejnej  książki poświęconej historii i kulturze 
Kurpi oraz ludzi zamieszkujących nasz region. 
Tym razem będzie to album fotograficzny.
 - Moim pragnieniem jest ocalenie od za-
pomnienia zmarłych Kurpiów, którzy swoim 
aktywnym życiem wpisali się w dobrą pamięć 
społeczności swojej wsi i okolicy, a często i w 
historię Polski. Często są to ludzie, którzy nie do-
czekali się wydanej drukiem biografii lub choćby 
noty o ich dokonaniach i osiągnięciach, pozostali 
nieznani poza swoją wsią czy gminą – stwierdził 
dr Pajka w rozmowie z nami.  
 Zdjęcia pojedyncze tych osób, które zasługują 
na upamiętnienie ze swojego najbliższego otocze-
nia, w stanie nadającym się do druku, z  podaniem 
daty ich urodzenia i śmierci wraz z krótkim opi-
sem najważniejszych dokonań z ich drogi życia, 
można przesyłać na adres: lelonka@poczta.fm do 
30 września bieżącego roku lub, jeśli przesłanie 
drogą elektroniczną jest niemożliwe, prosimy o 
dostarczenie materiałów osobiście lub pocztą na 
adres “Wieści Gminnych”, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 
37 z dopiskiem ,,Do książki Stanisława Pajki’’

Antoni Kustusz 

Jak poinformowano w trakcie czerwcowej sesji 
Rady Gminy  Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Lelisie objął pomocą w formie:
1.   zasiłku stałego i ubezpieczenia zdrowotnego 

- 20 osób,  
2.  zasiłku okresowego - 8 rodzin,  w tym: z 

powodu bezrobocia - 7 rodzin, z powodu 
długotrwałej choroby 1 rodzinę, 

3.  zasiłku celowego z  przeznaczeniem  na zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb życiowych  
-  16 rodzin,

4.   świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności  - 7 rodzin,

5.   posiłku - dla 167 osób, tym: dożywianiem 
dzieci w szkole  - 164 dzieci,

6.   usług opiekuńczych - 3 osoby,
7.  pomocą w formie schronienia - 1 osobę,
8.   świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych -  2 osoby,
9.  pracą socjalną  - 76 rodzin,  
10.  procedurą „Niebieskiej Karty” objęto 9 rodzin.

 Ponadto zasiłek  rodzinny wraz z dodatkami  
wypłacono dla 588 rodzin, jednorazową zapo-
mogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 20 
rodzin, zasiłek pielęgnacyjny przyznano dla 126 
osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 30 osób, 
specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 osób, zasiłek 
dla opiekuna  dla 4 osób.

 Składkę ubezpieczenia społecznego opłacono 
dla 20 osób, a składkę ubezpieczenia zdrowotne-
go  dla 7 osób.

  Wypłacono także świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego dla 41 rodzin na 67 dzieci. (DP)

W siedzibie Urzędu Gminy Lelis od 1 do 5 
czerwca  odbyło się 24-godzinne szkolenie dla 
pracowników Urzędu dotyczące przygotowania  
i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a 
także przygotowanie pracowników Urzędu Gminy 
Lelis  do koordynacji  działań    przewidzianych do 
realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Tematyka szkolenia obejmowała następujące 
zagadnienia:
- Wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu 

i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy nauko-
we, regulacje prawne, strategie UE oraz Polskie, 
praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej). 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (cel, zakres i 
struktura). 

-  Zasady opracowania Planów Gospodarki 
Niskoemisyjnej (spójność z innymi dokumen-
tami, planowanie działań, zapewnienie udziału 
interesariuszy). 

- Inwentaryzacja emisji (zasady opracowania 
inwentaryzacji, podział na grupy źródeł, źródła 
danych, metody). 

- Realizacja działań przewidzianych w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej (struktury odpo-
wiedzialne, koordynacja). 

- Monitoring realizacji Planów Gospodarki Nisko-
emisyjnej (metodyka monitorowania, zbieranie 
danych, raportowanie, podział odpowiedzial-
ności). 

- Aktualizacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 
(ewaluacja rezultatów, planowanie działania 
korygujących, aktualizacja planu).

Szkolenie przeprowadził Adam Czekański, 
przedstawiciel firmy BIO-SAN, która zajmuje się 
opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Lelis. W ramach szkolenia zostały prze-
kazane materiały szkoleniowe. (BK-R) 

Lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Li
cz

ba
 p

od
m

io
tó

w podejmujących działalność 
gospodarczą 72 76 77 68 66 84

które zrezygnowały 
z prowadzenia działalności 
gospodarczej

43 42 92 49 49 34

Liczba podmiotów gospodarczych podejmujących i likwidujących 
działalność gospodarczą w gminie Lelis
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To było wielkie przeżycie 

Związek Kurpiów gościnnie w Lelisie 

 Na jeden dzień, 1 czerwca z okazji Dnia 
Dziecka wójt gminy Stefan Prusik oddał swój 
gabinet nowemu wójtowi, którego wybrała 
Dziecięca Rada Gminy. Rada została wyłoniona w 
wyniku konkursu gminnego  na najlepsze prace 
plastyczne i literackie poświęcone naszej gminie. 
Zebrał się wspaniały plon wyrosły z dziecięcej 
wyobraźni o potrzebach gminy i sposobach ich 
rozwiązywania. Radni zostali zaprzysiężeni, jak 
wymagają tego stosowne, dorosłe przepisy, a 
następnie wyłonili spośród siebie przewodniczą-
cą, która została Gabriela Kowalczyk, uczennica 
Kowalczyk, uczennica kl. I. W pierwszym punkcie 
obrad wybrano uroczyście nowego wójta, którą 
została Maria Budniak z Siemnochy, uczennica 
kl. III SP Białobiel, i po zaprzysiężeniu udała się 
do wójtowskiego gabinetu, by tam  pełnić swoje 
obowiązki. Radni, wspomagani przez wójta Stefa-
na Prusika i Beatę Kraskę-Romanowską, podjęli się 
trudu opracowania listy najpilniejszych zadań do 
rozwiązania. Po ich odczytaniu powstał program 

wyborczy, a radni poszli zapoznać się z warunkami 
pracy leliskiego Urzędu Gminy.  Było bardzo fajnie 
i uroczo, a radni zadawali dociekliwe pytania, 
wzbudzając dreszcz emocji w doświadczonych 
samorządowcach. Wszyscy otrzymali w prezencie 
monografię ,,Gmina Lelis i okolice’’, a podawane w 
tym dniu słodycze były szczególnie słodkie.  
 - To było wielkie przeżycie dla nas wszystkich, 
bo my razem z naszymi rodzicami i nauczyciela-
mi kochamy naszą gminę i chcemy dla niej jak 
najlepiej – powiedziała nam Gabrysia Kowalczyk,  

przewodnicząca dziecięcej Rady Gminy. 
 W skład dziecięcej Rady Gminy weszli: Filip 
Pawelec, M. Budniak, Gabriela Mieczkowska, Iga 
Śnietka, Emilka Ciak, Vanessa Dzięgielewska, Alek-
sandra Mrozek, Kinga Zadroga, Kacper Szymański, 
Kacper Andrzejczyk, Katarzyna Marczak, Paula 
Nasiadka, G, Kowalczyk, Tomasz Dawid, Marysia 
Duszak, Julia Bałon. Wszyscy obecni na sesji mieli 
okazję stanąć do wspólnej sesji zdjęciowej z do-
rosłym i dziecięcym wójtem naszej Gminy.
  Tekst i fot. Antoni Kustusz

Jubileusz strażaków  
i krwiodawców
 W remizie OSP w Lelisie, po jej remoncie oraz 
wymianie elewacji, 16 maja odbyła się uroczystość 
jubileuszu 50-lecia istnienia OSP oraz 15-lecia 
działalności klubu honorowych dawców krwi. Z 
tej okazji budynek został ozdobiony figurą św. 
Floriana, podarowaną strażakom przez ich duszpa-
sterza ks. Janusza Kotowskiego, natomiast strażacy 
otrzymali z rąk radnego sejmiku wojewódzkiego 
Mariana Krupińskiego medal i dyplom honorowy 
,,Pro Mazovia’’ przyznany przez Marszałka Adama 
Struzika. Jak poinformowano na uroczystym spo-
tkaniu zasłużeni strażacy oraz osoby wspierające 
OSP otrzymali złote, srebrne i brązowe medale 
,,Za zasługi dla pożarnictwa’’. Złote medale otrzy-
mali: Urszula Laska, Stanisława Chorąży i Walenty 
Bogdziewicz. Wręczono także odznaki ,,Wzorowy 
strażak’’ oraz odznaki honorowe Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych.  Jak poinformowano, ob-
chodzący jubileusz klub HDK przy OSP w Lelisie 
liczy obecnie 62 członków, w tym strażaków  OSP 
oraz innych osób z gminy i należy do najbardziej 
aktywnych w naszym regionie.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

 W Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświato-
wym w Lelisie odbyło się 29 maja  Walne Zebranie 
Członków Związku Kurpiów. Spotkanie rozpo-
częło się od podziękowań dla Stefana Prusika, 
dotychczasowego skarbnika Związku Kurpiów, 
który po objęciu urzędu wójta naszej gminy 
zrezygnował z tej funkcji.  Głównym punktem 
Zebrania było przyjęcie sprawozdania rzeczo-
wego i finansowego za rok 2014.  Członkowie 
jednogłośnie przyjęli  oba sprawozdania. Zapo-

znali się także z działalnością stowarzyszenia w 
roku 2014 oraz planami na najbliższe miesiące, 
z którymi zapoznał zebranych prezes Mirosław 
Grzyb. Spotkanie zakończyło się wysłuchaniem 
koncertu Kurpiowskiej Orkiestry z Lelisa. Chętni 
mogli potańczyć i wspólnie pośpiewać kurpiow-
skie pieśni. Była także okazja do wykonania pa-
miątkowej fotografii założycieli Związku Kurpiów 
w trakcie ich wizyty w GOK-O. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 
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Festynowe zaproszenie lata
Czerwiec tradycyjnie już w naszej gminie staje się 
miesiącem festynów rodzinnych dla szkolnych 
społeczności. Dzięki temu można zaprezentować 
rodzicom postępy, jakie ich pociechy poczyniły w 
szkolnej, kulturalnej i sportowej edukacji. Można 
zintegrować dorosłe szkolne społeczności rodzi-
ców i nauczycieli, miłośników ekologii, sportu 
i kulinarnych specjałów. Festyny stały się także 
okazją do podsumowania szkolnych projektów 
edukacyjnych, jak to się stało w Łęgu Przedmiej-
skim i Olszewce, do przedstawienia wyników wy-
stępów na powiatowych i wojewódzkich arenach. 
Liczyła się pomysłowość uczniów i nauczycieli, 
liczyło się wsparcie rodziców i sponsorów, bo jak 
to zwykle bywa, gdy jedni się bawili, to drudzy 
musieli pracować nie licząc godzin, ani nawet 
dni. Wszystkim należą się wielkie słowa uznania, 
mimo iż pogoda w tym roku nie dopieszczała 
organizatorów, nie szczędząc deszczu, wiatru, a 
nawet burzy. Na szczęście szkoły w naszej gminie 
są dobrze wyposażone i zawsze można się schro-
nić w dobrych halach sportowych, tak jak to się 
wydarzyło w Obierwi, w Łęgu Przedmiejskim i w 
Dąbrowce. Spróbujmy więc dokonać przeglądu 
wydarzeń, jakie utrwaliliśmy w trakcie czerwco-
wych rodzinnych festynów.

Dzień Rodziny w Nasiadkach 
 Pod dębami przy Szkole Podstawowej w 
Nasiadkach 31 maja bawiono się pod hasłem 
,,Zdrowy styl życia – wolny od nałogów’’.  W tej 
tradycyjnej już dla naszej szkoły uroczystości brali 
udział nasi uczniowie wraz ze swoimi rodzinami. 
Na uroczystość przybyli m. in. wójt gminy Lelis 
Stefan Prusik, dyrektor GOK-O w Lelisie Anna 
Ogniewska, radny gminy Lelis Dariusz Mróz, sołtys 
wsi Szafarczyska Jan Laskowski, sołtys wsi Nasiadki 
Jan Marczak. Najpierw odbył się koncert życzeń w 
wykonaniu klas 0-VI dedykowany rodzicom oraz 
wręczenie lampionów szczęścia. Na uroczystości 
były też tańce, gadka i wiązanka pieśni kurpiow-
skich w wykonaniu rodziców. Kolejnymi atrakcjami 
były: Turniej Rodzin, mecz piłki nożnej, mecz piłki 
siatkowej oraz konkurs plastyczny. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się pokaz Karate i wspólny 
taniec Zumby. Impreza zakończyła się wspólnym 
biesiadowaniem przygotowanym przez Radę 
Rodziców.

Elżbieta Późniewska 

Dzień rodziny w Olszewce
 Pod hasłem ,,Moda na zdrowie’’ 31 maja 
zebrała się społeczność szkolna SP w Olszewce 
by gorąco oklaskiwać pokazy i spektakle po-
święcone popularyzacji zdrowego stylu życia, a 
jednocześnie gratulować zdobywcom nagród w 
gminnym konkursie ,,Nie przemocy i używkom’’  
oraz w szkolnym konkursie plastycznym ,,Moda na 
zdrowie’’, które wręczył wójt gminy Stefan Prusik.  
Bardzo interesująco wyglądały multimedialne 
prezentacje pt. Co wpływa na moje zdrowie przy-
gotowane przez uczniów kl. IV – VI. Najcenniejsze 
nagrody za zajęcie I miejsc w podsumowanych 
konkursach otrzymały Oliwia Orzechowska, Kaja 

Laćkowska, Wiktoria Laskowska i Filip Pawłowski.  
Po zakończeniu spotkania w szkolnej świetlicy 
wszyscy spotkali się boisku, gdzie dymiły grille, a 
panie przygotowały rewelacyjne ciasta, oceniane 
przez konkursowe jury, zaś  co bardziej sprawni 
mogli stanąć w szranki sportowych konkurencji, 
czyli gimnastyki dla każdego. Było kameralnie, 
bardzo sympatycznie i rodzinnie. (ak)

Piknik rodzinny w Białobieli
 Piknik Rodzinny odbył się 7 czerwca przy 
Szkole Podstawowej w Białobieli. Mimo niemiłej 
niespodzianki, jaką spłatała pogoda tuż przed 
jego rozpoczęciem, uczniowie, ich rodzice oraz 
zaproszeni goście nie zawiedli.  Zebranych ciepło 
powitała dyrektor szkoły, pani Urszula Wielczyk.  
Młodsze dzieci zaprezentowały swoje umiejęt-
ności taneczne, wokalne oraz aktorskie. Można 
było je podziwiać w brawurowych tańcach na 
scenie, czy spektaklu pt. „Czarownice z Łysej Góry”. 
Starsi zachwycili publiczność   spektakularnymi 
pokazami gimnastycznymi, a także trikami   z 
opanowania  piłki nożnej. Imprezę uatrakcyjnili 
członkowie ostrołęckiego Międzyszkolnego Klubu 
Kyokushin Karate SHINKYOKUSHIN, którzy przed-
stawili widowiskowe tajniki sztuk walki. Następnie 
wszyscy udali się do namiotów, gdzie czekały 
przeróżne smakołyki, dania z grilla, sałatki oraz 
słodkości przygotowane przez rodziców. Zewsząd 
dobiegały odgłosy wesołych konwersacji. Przy-
szkolny plac tętnił radością, gwarem i śmiechem. 
Sponsorami imprezy byli Wójt Gminy Lelis oraz 

Radny Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Subda. 
Spotkanie koordynowała Justyna Rzewnicka. 
   Hanna Różycka

Festyn z kraską i żurawiem  
  V Festyn Rodzinny pod hasłem „Na rowerze 
z naturą po zdrowie” odbył się 21 czerwca, a jego 
przesłaniem były: turystyka, przyroda, bezpieczeń-
stwo i zdrowie. Zgodnie z duchem festynu głów-

nym punktem programu było podsumowanie 
gimnazjalnego projektu edukacyjnego,  efektem 
stał się folder zawierający opis trasy ścieżki rowe-
rowej Ostrołęka – Łęg Przedmiejski – Olsy Płoszyc-
kie. Materiał  uwzględnia atrakcje przyrodnicze i 
historyczne w naszym regionie oraz mapę, która 
pozwoli wszystkim chętnym odbyć wycieczkę 
rowerową po Równinie Kurpiowskiej. Podsumo-
wano także Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, 
nagrodzono najbardziej pracowitą młodzież pro-
jektową oraz zorganizowano mini turniej wiedzy 
o regionie i szkole. Uczniowie szkoły podstawowej 
zaprezentowali skecz o zdrowym odżywianiu. 
Gimnazjaliści mieli pokaz kultury zachowania się  
na długiej przerwie w naszej szkole. Milusińscy 
z przedszkola, zabawiali publiczność  jako mali 
marynarze i fermerzy, a nieco starsi zaprezento-
wali taniec biedronek, pszczół i motyli. Było we-
soło i kolorowo jak na łące. W rolę konferansjerów 
wcieliły się ptaki kraski, występujące już prawie 
tylko na Kurpiach. Wspierały ich żurawie, które 
rządzą na scenie od kilku lat. Ze względu na ich 
znaczącą populację w naszym regionie znalazły 



7

Dzień Kultury Kurpiowskiej w Nasiadkach
 W Szkole Podstawowej w Nasiadkach 28 maja 
zorganizowano  po raz pierwszy Dzień Kultury 
Kurpiowskiej, który otworzyła dyr. szkoły Sylwia 
Smilgin Kamińska, która stwierdziła, że poprzez 
organizację takiego dnia szkoła pragnie ocalić 
od zapomnienia piękno kultury kurpiowskiej, jej 
mowy, pieśni, tańców, obrazków z codziennego 
życia. W spotkaniu uczestniczyli  wójt gminy Lelis 
Stefan Prusik, prezes Związku Kurpiów Mirosław 
Grzyb oraz rodowite Kurpianki– babcie naszych 
uczniów.
 Program uroczystego spotkania, któremu 
towarzyszyło hasło,, Kurpśe Źelóne słowëm 
jϊ pśeśńó malowane”, był bardzo bogaty.  Wy-
stawa wycinanek, którą udostępniło szkole 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej ukazała piękno 
sztuki naszego regionu. Śpiewem, tańcami, 
wierszami, pokazami obrazków z codziennego 
życia uczniowie starali się przenieść wszystkich 
w piękne, dawne, prawie zapomniane czasy. 
Swoje umiejętności zaprezentowały dziewczęta 

z klas V-VI, które przez cały rok szkolny uczyły się 
zapisu i wymowy dialektu kurpiowskiego, po-
znawały kulturę i historię Kurpiów.  Julia Pulwin, 
Dagmara Prusaczek, Dominika Pędzich, Natalia 
Wiska, Paulina Pędzich, Sandra Prusińska, Wikto-
ria Jankowska oraz Patrycja Pędzich- prowadziły 
warsztaty dialektologiczne dla uczniów klas O-VI, 
śpiewały pieśni kurpiowskie, recytowały wiersze, 
które powstały na motywach utworów klasyków 
poezji dla dzieci-Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, 
zaprezentowały inscenizację,, Czyja robota cięż-
sza” . Uczniowie klas II-III zaprezentowali tańce 
kurpiowskie. Poetyckie obrazy piękna Puszczy 
Zielonej ukazały: Julia Pulwin, Zuzanna Aleksan-
drzak, Katarzyna Marczak. Kacper Rydel zadziwił 
uczestników spotkania interpretacją gadki ,, 
Kśëzoskå źϊśńå ” oraz wierszem ,,Légåt ”.
 Mogliśmy też usłyszeć wiązankę pieśni 
w przepięknym  wykonaniu matek naszych 
uczniów: Jadwigi Mrozek, Izabelli Marzewskiej 
oraz Jolanty Lutrzykowskiej. Wszyscy uczest-

nicy mieli także okazję poznać smak potraw 
regionalnych - kurpiowskiego chleba ze smal-
cem oraz placka drożdżowego. Przy wspólnym 
poczęstunku, zorganizowanym przez rodziców 
uczniów oraz Krystynę Kurpiewską - właścicielkę 
restauracji,, Kugiel” w Ostrołęce, która sprawiła 
nam niespodziankę ofiarując przepyszny rejbak, 
zaproszeni goście mogli wymienić się doświad-
czeniami, powspominać minione czasy. 
 To było wyjątkowe wielopokoleniowe 
spotkanie dzieci, rodziców, dziadków. Uświa-
domiło nam, jak bardzo przeszłość jest częścią 
teraźniejszości i piękną zapowiedzią przyszłości 
- stwierdził wójt Stefan Prusik.
 Kolejne spotkanie (na prośbę naszych gości) 
wzbogacimy o wspólne tańce i śpiewy. Już teraz 
zapraszamy za rok wszystkich, którym bliskie jest 
piękno kultury kurpiowskiej. 
Irena Bachmura - opiekun Koła Kurpiowskiego 

przy SP Nasiadki 
Fot. archiwum szkoły 

one swoje honorowe miejsce w logo naszej szkoły. 
 Wśród atrakcji znalazły się stoiska: Nadle-
śnictwa Ostrołęka, Banku PKO PB, miasteczko 
rowerowe zorganizowane przez WORD, Koło 
Gospodyń Wiejskich, MZK z elektrycznym auto-
busem, malowanie twarzy i sałatkowe przysmaki.  
 Festyn z powodu burzy i deszczu odbył 
się w dwóch odsłonach: na scenie i na sali 
gimnastycznej. Mimo zmian organizacyjnych, 
impreza zakończyła się zgodnie z planem, a hu-
mory wszystkim dopisywały do samego końca.  
 Ostatnim punktem programu była wycieczka 
elektrycznym autobusem na trasie Łęg Przed-
miejski – Olsy Płoszyckie. Autokar był wypełniony 
chętnymi do przejażdżki tym ekologicznym 
środkiem lokomocji. Teraz czekamy na gości – 
turystów rowerowych, którzy korzystać będą z 
naszej gościnności, folderu i mapy.

Grażyna Szczubełek 
Magdalena Stoma – Pawelec

 
 Festyn rodzinny w Dąbrówce
 Festyn stał się okazją do spotkania w szkole, 
na którym zaproszeni artyści bawili zarówno 
rodziców, jak i dzieci. Wszystkich witała dyrektor 
Ewa Czerkas , informując, ze to taki nowy pomysł 
na rodzinne spotkanie pod hasłem ,,Bawmy się 
razem’’. Zaproszony do wspólnej zabawy wójt 
Stefan Prusik pomógł dyrektorowi WODR Mi-
rosławowi Augustyniakowi rozlosować piękny 
rower, a wszyscy mogli skorzystać z bogatej 

oferty smakołyków i łakoci. Festyn pomogli zor-
ganizować strażacy z miejscowej OSP, a także 
Rada Rodziców. (ak) 

Młodzieżowa noc świętojańska 
w Szafarczyskach 
 Sobótkową zabawę w Szafarczyskach tym 
razem społecznicy skupieni wokół sołtysa Jana 
Laskowskiego przenieśli na 28 czerwca, godząc 
się na konkurencję ze strony imprezy w Lelisie, ale 
młodzieży zorganizowanej przez Jakuba Mroza 

nie zabrakło entuzjazmu i pomysłów. Była więc 
dobra muzyka, dzieci, które zgłosiły się do wspól-
nej zabawy otrzymały fajne nagrody, a wszyscy 
wraz z nastaniem mroku udali się nad Rozogę by 
tam spławić wianki. Na odnowionym po ubiegło-
rocznym ataku kruków boisku ponownie znalazło 
się miejsce do strzelania z wiatrówki i wielu kon-
kurencji sprawnościowych. Dla zgłodniałych nie 
zabrakło pieczonych kiełbasek i czegoż więcej 
trzeba. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 



8

Majówka Kurpiowska pod dyktando pogody
 Tegoroczna Majówka Kurpiowska, która 
odbyła się 17 maja  w Obierwi zamiast na scenie 
za szkołą, musiała odbyć się w hali sportowej, bo 
na zewnątrz hulał porywisty wiatr, który zrywał 
dekoracje. Ale nikt nie narzekał, a sportowcom, jak 
się okazało, pogoda nie przeszkadzała. Rozegrano 
więc mecze piłkarskie oraz siatkówki, a nagrody 
wręczono pod dachem. 
 - Mury naszej szkoły są bliskie również dla 
wielu młodych, zdolnych absolwentów. Szkoła 
śledzi ich losy i ściśle z nimi współpracuje przy 
różnych inicjatywach szkolnych,  wspierając w ten 
sposób ich uzdolnienia. Kurpiowska Majówka jest 
doskonałą okazją do prezentacji uzdolnień obec-
nych i byłych uczniów naszej szkoły – stwierdziła 
dyrektor Wanda Pieńkosz.
 Wśród tych absolwentów w tym roku poja-
wiła się dziewczyna o anielskim głosie, Milena 
Baczewska, która zachwycała nas podczas różnych 
uroczystości szkolnych, a podczas majowej impre-
zy, wykonując dwa niezwykle ambitne utwory, 
wywołała nie skrywane wzruszenie wśród pu-
bliczności. Kolejnym absolwentem, który porwał 
widzów był Bartosz Lenkiewicz, który wcielił się w 
rolę DJ-a Ready.
 Program Majówki był bardzo bogaty i obfi-
tował zarówno w nieodzowne atrybuty kultury 
kurpiowskiej,  jakimi są taniec i śpiew, ale również 
w różnego rodzaju konkursy. Imprezie towarzyszył  
więc powiatowy konkurs na wycinankę kurpiow-
ska, w którym uczniowie mieli okazję wykazać 
się kreatywnością. Ogłoszono wyniki konkursu 
profilaktycznego pod hasłem 

 „W trzeźwej rodzinie życie słodko płynie”. 
W konkursie zorganizowanym przez WORD 
uczestnicy imprezy otrzymali nagrody, a Norbert 
Dzięgielewski, uczeń I klasy gimnazjum,  został 
szczęśliwym posiadaczem roweru.
 Szkoła zaprosiła również wspaniałych gości. 
Mieliśmy zaszczyt gościć na naszej skromnej 
scenie wielkiego tancerza, na którego były skie-
rowane oczy całej Polski. Finalista programu Got 
to Dance, Alek Białobrzewski, zachwycał swoimi 
występami jurorów programu oraz publiczność, 

otrzymując owacje na stojąco. To młody, zdolny 
człowiek o wielu talentach, który zachwycił nas, 
prezentując swoje autorskie piosenki.
 Publiczność odbyła również  wspaniałą podróż 
do najpiękniejszych lat swojego życia z zespołem 
Moc Art z Krakowa, który wykonał nieśmiertelne 
piosenki Anny Jantar, a miłośnicy kurpiowskich 
rytmów mieli okazję wysłuchać zespołu śpiewa-
czego Chudkozionki.

Tekst opracowała Monika Jatczak
Fot. Antoni Kustusz 

Festiwal Sztuki z odpustem  
 Przy niezwykle upalnej pogodzie na sce-
nie utworzonej z ganku GOK-O oraz w sali 
widowiskowej 28 czerwca odbył się w Le-
lisie tegoroczny Festiwal Sztuki, który zain-
augurował odpust ku czci Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w leliskim kościele parafial-
nym. Po mszy świętej i procesji wokół kościoła  

widzowie  rozpoczęli niedzielne spotkanie ze sztu-
ką od  wysłuchania koncertu piosenki aktorskiej 
w wykonaniu młodej i zdolnej artystki - Martyny 
Wolanowskiej, pochodzącej z Małego Płocka. O 
dobrą zabawę i uśmiech na twarzach zebranych 
zadbał zespół folklorystyczny ,,Nowe Latko’’ w 
grupie z Łęgu Starościńskiego, który brawurowo 

zaprezentował zabawny spektakl pt. ,,Zioskowe 
zebranie’’. Po swoich kolegach z Łęgu wystąpiły 
zespoły wokalne z grupy śpiewaczej zespołu 
,,Nowe Latko’’ z Lelisa, które wykonały pieśni lu-
dowe z regionu Puszczy Zielonej. Na scenie przed 
GOK-O wystąpili również laureaci tegorocznego 
gminnego konkursu recytatorskiego ,,Kurpie Zie-
lone w literaturze’’, prezentując publiczności gadki 
kurpiowskie.
 Anna Ogniewska ogłosiła także wyniki oraz 
wręczyła nagrody przyznane laureatom z tur-
nieju rodzin oraz konkursu na najsmaczniejsze 
ciasto, które zostały przerwane ulewnym desz-
czem 21 czerwca podczas uroczystego otwarcia 
boiska wiejskiego w Długim Kącie. Za udział w 
turnieju rodzin, w którym uczestniczyli miesz-
kańcy wsi Długi Kąt nagrody otrzymali:  Larysa,   
Kazimierz i Gabriela Bednarczykowie, Justyna, 
Adam i Julia Zielińscy oraz Joanna, Sławomir i 
Jakub Kaliszewscy. 
 Wieczorem organizatorzy zadbali o odpo-
wiedni nastrój i zaprosili dorosłą część widowni 
na spektakl teatralny pt. ,,Separacja’’ w wykonaniu 
sceny ,,RODE’’. Jednym z aktorów był autor tejże 
sztuki - Mariusz Marczyk, który po występie rozda-
wał obecnym autografy i odpowiadał na pytania. 
(ak)

Fot. Antoni Kustusz 
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 Prawdziwe święto kurpiowskiej poezji odbyło 
się w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelisie 
29 maja, z okazji  eliminacji gminnych konkursu 
recytatorskiego ,,Kurpie Zielone w Literaturze’’. 
Do konkursu przystąpiło aż 32 uczestników z 7. 
szkół podstawowych gm. Lelis: Białobieli, Dą-
brówki, Nasiadek, Obierwi, Łęgu Starościńskiego, 
Łęgu Przedmiejskiego i Lelisa. W kategorii klas 
młodszych I-III zgłoszono do recytacji 10 wierszy 
i 5 gadek kurpiowskich, w kategorii klas IV-VI 
zgłoszono 7 wierszy i 10 gadek.
 Prezentacje recytatorów, a trzeba powiedzieć, 
że wielu z nich zachwycało wspaniałą techniką 
wypowiedzi, dykcją i klimatem nastroju, oceniała 
komisja w składzie: Anna Ogniewska -  przewod-
nicząca, Janina Mielnicka,  Michalina  Kurpiewska 
, która postanowiła przyznać następujące miejsca: 
w kategorii recytacji wiersza klas I - III: I m.  - Alek-
sandra Dębek,  kl. III z SP Obierwia, Magdalena 
Niechoda,  kl. I SP Łęg Starościński, II m.  - Daria 
Parzychowska kl. I SP Białobiel, III miejsce - Kacper 
Rydel kl. I SP Nasiadki; w kategorii gadki kurpiow-
skiej klasy I - III: I m. - Zuzanna Szczepanek kl. III SP 
Obierwia, II m. Emilia Pianka kl. III SP Dąbrówka, II 
m. - Weronika Marias kl. III SP Białobiel; w kategorii 
recytacji wiersza klas IV - VI: I miejsce - Viktoria Bar-
dyszewska kl. V SP Łęg Przedmiejski, II m. - Klaudia 
Brzóska kl. V SP Dąbrówka, Wiktor Rumiński kl. V 
SP Łęg Starościński; w kategorii gadki kurpiowskiej 
klasy IV - VI: I m.  - Katarzyna Gudelska kl. VI SP Bia-
łobiel, Iga Śnietka kl. IV SP Dąbrówka, II m. - Piotr 
Łępicki kl. IV SP Łęg Starościński, III m.  - Wiktoria 
Wiśniewska kl. V SP Obierwia.
 Komisja zdecydowała, że gminę Lelis na spo-
tkaniu finałowym konkursu w Myszyńcu będą 

reprezentować: Aleksandra Dębek,  Zuzanna 
Szczepanek,  Magdalena Niechoda oraz Viktoria 
Bardyszewska.  
 Konkurs finałowy odbył się 9 czerwca i przy-
niósł ogromny sukces naszym reprezentantom.  
Magdalena Niechoda w recytacji wiersza w 
kategorii klas I-III  zajęła I miejsce, Viktoria Bardy-
szewska w recytacji wiersza w kategorii klas IV- VI  
zajęła II miejsce a Wiktoria Dębek w recytacji wier-
sza w kategorii klas I-III otrzymała  wyróżnienie. 
Natomiast Zuzanna Szczepanek w recytacji gadki 
kurpiowskiej (nie było rozdzielonych kategorii 
razem klasy I-VI) zajęła II miejsce. Gratulujemy i 
zachęcamy do dalszej pracy

Antoni Kustusz

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce 11 czerwca 
odbyła się jubileuszowa  „X edycja gminnej olim-
piady wiedzy i umiejętności matematycznych 
uczniów klas I – III ze szkół podstawowych z te-
renu gminy Lelis”. W olimpiadzie wzięło udział 21 
uczniów, a więc trzyosobowe reprezentacje  sied-
miu szkół podstawowych. Zgodnie z regulaminem 
uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane 
przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
ze SP w Dąbrówce: Zofię Łępicką. Iwonę Krupkę i 
Joannę Duszak. W związku z tym  uczniowie  na-
szej szkoły nie brali udziału w tym konkursie. Na 
rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut.

Komisja konkursowa w składzie:  
klasa I –Aleksandra Majk, Mariola Pawłowska,
klasa II –Alina Marzewska i Justyna Rzewnicka,
klasa III -. Katarzyna Izydorczyk i Alicja Brodzik,
pod czujnym okiem przewodniczącej zespołu 
samokształceniowego nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej Agnieszki Bacławskiej sprawdziła 
prace uczniów i wyłoniła po trzech najlepszych 
w poszczególnych klasach:
klasa I
I miejsce - Julia Wojtylak, SP Białobiel, II m. - Julia 
Laskowska, SP Nasiadki, III m. -  Adrianna Kowalska, 
SP Łęg Przedmiejski; 
klasa II
I miejsce - Anna Kubeł, SP Łęg Starościński, II m. 
-  Tomasz Dawid, SP Obierwia, III m. -  Igor Choro-
szewski,  SP Olszewka; 
 klasa III
I miejsce - Patrycja Kurpiewska, SP Łęg Przed-
miejski, II m. - Przemysław Prajs, SP Nasiadki, III m. 
-  Weronika Marias, SP Białobiel. 

Joanna Duszak
   Fot. Antoni Kustusz 

 Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lelisie  
uczestniczyła w akcji 
„Czytam sobie w bi-
bliotece”. Organizato-
rami tej akcji jest Cen-

trum Edukacji Obywatelskiej i Egmont Polska. Ma 
ona na celu promocję czytelnictwa i skierowana 
jest do najmłodszych czytelników. GBP Lelis 
znalazła się wśród 900 bibliotek w Polsce, które 
zgłosiły swój udział w tej akcji. W zamian nasza 
bibliotek otrzyma komplet książek Wydawnictwa 
Egmont wraz z scenariuszami do zajęć z dziećmi 
oraz materiałami promocyjnymi, a także dostęp 
do filmów instruktażowych. Na podstawie tych 
materiałów bibliotekarze zorganizują zajęcia, 
na których dzieci w twórczy sposób zinterpre-
tują literaturę korzystając z takich form, jak: film, 
animacja, plastyka, teatr. Dzięki temu projektowi 
bibliotekarze bezpłatnie otrzymają nowe na-
rzędzia, umiejętności i wiedzę do prowadzenia 
animacyjnych zajęć, biblioteka wzbogaci swoje 
zbiory a dzieci rozwiną umiejętności. (BS)

   „Od barci do pasieki” pod takim hasłem w 
Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbyły  się 
trzydniowe warsztaty etnograficzne poświęcone 
upowszechnienia wśród dzieci i młodzieży tajni-
ków znanych kurpiowskich profesji i zawodów. 
Tegoroczne 15- jubileuszowe „Ginące zawody” już 
pierwszego dnia zgromadziły setki dzieci, które 
u boku twórców ludowych obchodziły Dzień 
Dziecka. W tegorocznej edycji uczestniczyło  36 
twórców, przedstawicieli najpopularniejszych 
kurpiowskich rzemiosł ludowych. 
     Tradycyjnie, oficjalnego otwarcia dokonali 
prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich 
Czesława Kaczyńska oraz starosta ostrołęcki 
Stanisław Kubeł. W swoim  wystąpieniu starosta 
wspomniał, że sam od wielu lat z powodzeniem 
prowadzi hodowlę pszczół, a z jego pasieki po-
chodzą tradycyjne kurpiowskie miody.
15- jubileuszowe „Ginące zawody” stanowiły oka-
zję do podziękowań wszystkim twórcom zrzeszo-
nym w Stowarzyszeniu Artystów Kurpiowskich, w 
szczególności zaś prezes Czesławie Kaczyńskiej  
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
ich powstania.  Gmina Lelis wsparła organizację 
warsztatów, a wśród artystów ludowych, którzy 
pokazywali tajniki swojej twórczości i zawodu 
znaleźli się także twórcy z naszej gminy, m.in. 
Adam Murach z Płoszyc. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Konkurs Recytatorski 
,,Kurpie Zielone w Literaturze’’

Matematyczna furtka do wiedzy

Ginące zawody 
nie giną 
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Na stadionie Ze-
społu Szkół w Le-
lisie podczas sło-

necznej pogody, 
13 czerwca spotkali 

się miłośnicy zaczarowa-
nego kółka, jak czasem nazywa 

się grę w ringo. IX Ogólnopolski Turniej zgromadził 
nieomal 140 zawodników z województwa mazo-
wieckiego oraz ekipę z Warmińsko-Mazurskiego 
Towarzystwa Ringo.. Rywalizowano w ośmiu 
kategoriach indywidualnych oraz czterech dru-
żynowych. Byli to reprezentanci 12. najsilniejszych 
klubów sportowych w tej dyscyplinie sportu. 
 Turniej był współfinansowany ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w 
Ostrołęce. Nagrody w grach indywidualnych 
oraz grach towarzyszących ufundowały Ludowe 
Zespoły Sportowe z Lelisa. Trofea dla najlepszego 
zawodnika i zawodniczki sfinansował prezes LUKS 
„Nasiadki”. 
 A oto oficjalne wyniki IX Ogólnopolski Turniej 
w Ringo „Kurpiowski Jantar” : turniej towarzyszą-
cy: młodzicy: 1. Patryk Kosek, 2. Konrad Wołosz; 
turniej towarzyszący: żacy: 1, Dominik Pędzich, 
2. Marcin Kaczyński, 3. Dawid Ejzemberg; turniej 

główny: żak: 1. Szymon Antoszewski ,  2. Fabian 
Pawłowski, 3. Miłosz Orzechowski (wszyscy  LUKS 
„Olcha” Olszewka): żaczka: 1.  Ewelina Jastrzębska 
- UKS „Mogielnica”, 2. Maja Olech - LUKS „Olcha” 
Olszewka, 3. Alicja Jankowska - LUKS „Nasiadki”;  
młodzik: 1. Mikołaj Goc - UKS „Mogielnica”, 2. 
Kacper Mamiński - ULKS „Białobielki” Białobiel, 3. 
Przemysław Duszak - LUKS „Nasiadki”; młodziczka: 
1. Oliwia Orzechowska - LUKS „Olcha” Olszewka, 2. 
Amelia Gromek - Kurpiowskie Towarzystwo Ringo 
„Jantar”, 3. Katarzyna Kobus – ULKS Zalas; kadet: 
1. Kacper Urbańczyk - Warmińsko-Mazurskie To-
warzystwo Ringo, 2. Patryk Żółkowski – W-MTR, 3. 
Kacper Brzeski – KTR  „Jantar”; kadetka: 1. Izabela 
Pędzich - KTR „Jantar”, 2. Izabela Kowalczyk – KTR  
„Jantar”; 3. Monika Wangryn - UKS „Mogielnica”; 
junior: 1, Patryk Brzeski – KTR  „Jantar”, 2.  Konrad 
Surgiewicz - KTR „Jantar”, 3. Paweł Wangryn - UKS 
Mogielnica; juniorka: 1. Melania Kamińska  - KTR 
„Jantar”, 2. Ada Kot Ada- UKS Mogielnica, 3. Marty-
na Szymczyk - KTR „Jantar”; trójki szkolne do lat 13: 
1. Kamila Kaliszewska, Amelia Gromek, Przemysław 
Duszak – KTR „Jantar” 2. Małgorzata Jarząbek, 
Katarzyna Kobus, Dawid Bałdyga - ULKS Zalas, 
3. Wiktoria Jankowska, Natalia Wiska, Sebastian 
Kamiński KTR  „Jantar”; 
dwójki szkolne dziewcząt do lat 16: 1. Sandra 

Szymczyk, Sylwia Kopeć- ULKS „Osak” Lelis, 2. 
Izabela Kowalczyk, Izabela Pędzich – KTR  „Jantar”, 
3. Iwona Traczewska , Jolanta Traczewska - ULKS 
„Osak” Lelis; dwójki szkolne chłopców do lat 16: 
1. Kacper Urbańczyk, Patryk Ziółkowski – W-MTR, 
2. Piotr Pliszka, Kacper Brzeski – KTR  „Jantar”, 3. 
Dawid Mruk, Krzysztof Małek - UKS Goszczyn; 
dwójki mieszane do lat 19: 1.Paweł Wangryn , Ada 
Kot - UKS Mogielnica, 2. Patryk Brzeski, Melania 
Kamińska – KTR „Jantar”, 3. Bartosz Bloch, Martyna 
Szymczyk - KTR „Jantar”. 
 Najlepszą zawodniczką zawodów, a więc zdo-
bywczynią „Kurpiowskiego Jantaru” została Amelia 
Gromek - Kurpiowskie Towarzystwo Ringo „Jantar”, 
a  najlepszym zawodnikiem zawodów i zdobywcą 
„Kurpiowskiego Jantaru”:  Kacper Urbańczyk- War-
mińsko-Mazurskie Towarzystwo Ringo. 

Sylwia Smilgin – Kamińska
Fot. Archiwum 

 W trakcie V Festynu Rodzinnego, który odbył 
się w deszczową niedzielę 21 czerwca w Zespole 
Szkól Łęg Przedmiejski dokonano wręczenia na-
gród dla uczestników  Gminnego Turnieju Wiedzy 
Ekologicznej pod patronatem Wójta Gminy Lelis, 
który odbył  się w na początku czerwca w ZS w 
Łęgu Przedmiejskim. Konkurs kierowany był do 
uczniów klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy. 
Uczniowie rywalizowali o Puchar Wójta Gminy 
Lelis oraz o nagrody indywidualne. Zadaniem 
uczniów było wypełnienie testu oraz recytacja 
wiersza o tematyce ekologicznej. Uczestniczący 
w konkursie uczniowie wykazali się bardzo dużą 
znajomością ekofizjografii  Gminy Lelis oraz róż-
norodnych form ochrony środowiska naturalnego.  
      Komisja przyznała następujące miejsca: zespo-
łowo:  I miejsce Zespół Szkół w Łęgu Przedmiej-
skim - Puchar Wójta Gminy Lelis,  II miejsce – ZS w 

Lelisie,  III miejsce – ZS w Obierwi. Konkurs Wiedzy 
Ekologicznej: I miejsce – Magdalena Bakuła,   ZS w 
Łęgu Przedmiejskim, II miejsce – Ewelina Kaliszew-
ska,  ZS w Lelisie,  III miejsce – Natalia Denkiewicz, 
ZS w Łęgu Przedmiejskim; Konkurs Recytatorski: I 
miejsce – Aleksandra Wieremiejczyk,   ZS w Lelisie, 
II miejsce – Wioleta Jarzyło,   ZS w Łęgu Przedmiej-
skim,  III miejsce – Natalia Madrak  ZS w Obierwi.  
    - Cieszymy się, że udział w konkursie był dla 
gimnazjalistów możliwością zgłębienia wiedzy z 
zakresu ochrony środowiska przyrodniczego oraz 
gminy Lelis. Przeżywamy obecnie bardzo ważny 
okres, w którym  wiedza ekologiczna młodzieży 
oraz dorosłych mieszkańców gminy ma ogromne 
znaczenie dla funkcjonowania gminy i jej walorów 
– stwierdził wójt Stefan Prusik. 

Anna Bieńkowska 
fot. Antoni Kustusz 

 Na stadionie miejskim przy ul. Witosa w 
Ostrołęce 21 czerwca najlepsze zastępy Ochot-
niczych Straży Pożarnych z naszego regionu 
rywalizowały w Powiatowych Zawodach Spor-
towo-Pożarniczych. W zmaganiach uczestni-
czyło  21 drużyn wyłonionych po zawodach 
gminnych. Poziom strażackiej rywalizacji był 
bardzo wysoki, nie odnotowano wypadków 
i awarii sprzętu, ale emocji nie brakowało.  
 Rywalizacja toczyła się w dwóch konkuren-
cjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza z 
przeszkodami (płotek, rów, tyczki, równoważnia 
i ściana, które trzeba było pokonać w jak naj-
krótszym czasie). Uczestnicy musieli wykazać się 
dużą sprawnością, odpornością na stres i wytrzy-
małością. We wszystkich konkurencjach dosko-
nale spisali się strażacy ochotnicy z gminy Lelis.  
 Wyniki zawodów: - w kategorii kobiet: 1. 
OSP Lelis - 137,2, 2. OSP Myszyniec - 148,6,  3. 
OSP Kamianka - 206,4;  - w kategorii mężczyzn:  
1. OSP Ostrołęka - 100,7, 2. OSP Lelis - 101,5, 3. OSP 
Myszyniec - 109,6. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Lelis jak zawsze gościnny 

Wiedza o ekologii jest bardzo potrzebna gminie Lelis pokazał klasę 
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 Na stadionie ZS w Lelisie w sobotę, 21 czerw-
ca odbył się finał powiatowy OIMS  w ringo. W za-
wodach dominowali uczniowie naszej gminy 
wygrywając rywalizację zarówno w kategorii  
szkół podstawowych, jak i w gimnazjum. 
 Wyniki,  szkoły podstawowe: 1. SP NASIADKI- 
Amelia Gromek, Kamila Kaliszewska, Sebastian 
Kamiński, Przemysław Duszak; 2. SP Olszewka, 
3. SP Wykrot, 4. SP Zalas. Najlepszy zawodnik 
i najlepsza zawodniczka turnieju: Przemysław 
Duszak, Oliwia Orzechowska
 Wyniki, szkoły gimnazjalne: 1. PG LELIS – 
Kacper Brzeski, Dawid Siernicki, Piotr Kamiński, 
Sandra Szymczyk, Sylwia Kopeć; 2. PG Obierwia 
-  Adam Piątkowski, Mariusz Lenkiewicz, Kata-
rzyna Murach, Jolanta Szaniawska, Aleksandra 
Kozłowska; 3. PG Chudek, 4.PG Wykrot. Najlep-
szy zawodnik i najlepsza zawodniczka turnieju: 
Kacper Brzeski, Sandra Szymczyk. (ak) 

 Nie udał się start naszych piłkarzy z GLKS Lelis 
w tegorocznych rozgrywkach B-klasy. Drużyna 
złożona przede wszystkim z młodych graczy, 
wsparta przez kilku bardziej doświadczonych 
futbolistów zajęła ostatecznie piąte miejsce, ale 
skoro KS CK II Troszyn oddał rundę wiosenną wal-
kowerem i wycofał się z rozgrywek,  to ten wynik 
nie może cieszyć. Nasi reprezentanci uzyskali tylko 
2 zwycięstwa i 1 remis, doznając 7 porażek, co dało 
im w sumie 7 punktów z bilansem bramek 17-28. 
 W przyszłym sezonie nie będzie łatwiej, bo 
do grona drużyn B-klasy dołączą drużyny, które 
spadły z A-klasy, a wśród nich Świt Baranowo, 
odwieczny rywal graczy z Lelisa. Pozostaje więc 
nadzieja na poprawę poziomu szkolenia i gry 
naszych piłkarzy w kolejnym sezonie.

Antoni Kustusz  

 Piłkarki z Publicznego Gimnazjum w Lelisie 
rywalizowały 17 czerwca w Makowie Maz. w  
finałach Międzypowiatowych IMS  w halowej 
piłce nożnej dla gimnazjów . Po bardzo emocjo-
nujących meczach reprezentantki naszej gminy 
zajęły II miejsce przegrywając ostatni mecz w 
rzutach karnych z gospodarzami (Maków Maz.) 
2-1. Warto  dodać , że potrzebnych było aż 9 prób 
strzałów , aby wyłonić zwycięzcę .
 Na koniec turnieju trzy drużyny posiadały na  
swoim koncie po 6 pkt.. Były to: Lelis, Maków i Nur. 
O kolejności decydowały rzuty karne pomiędzy 
drużynami z Lelisa i Makowa Maz., ponieważ dru-
żyna z PG Nur miała najmniej korzystny stosunek 
bramek strzelonych do straconych.
 Drużyna PG Lelis zagrała w składzie :Sandra 
Szymczyk, kl. II , Wiktoria Kowalczyk, kl. I , Karolina 
Pyskło, kl. II , Katarzyna Domurad, kl. I , Kinga Szew-
czyk, kl. I, Julia Marczak, kl. II i Patrycja Jakubiak, 
kl.III. Trenerem jest Tomasz Jóźwiak. (ak) 

W ringo trudno nas pokonać

Dwa rekordy, jeden medal

Przedszkolaki olimpijczycy 

43. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo, 
które rozegrano w Krakowie na stadionie KS ,,Bro-
nowianka’’ 27 czerwca przyniosły wielki sukces 
sportowcom reprezentującym naszą gminę. 
Zawody zgromadziły ponad 200 ringowców 
z czołowych ośrodków gry w ringo z Polski oraz  
reprezentacje Białorusi, Czech, Słowacji i Niemiec. 
Rywalizacja toczyła się w 18. kategoriach gier in-
dywidualnych, w 4. kategoriach deblowych oraz 
w grach trójkowych dzieci do lat 13. 
 - Zawody rangi mistrzowskiej są zawsze 
trudnym sprawdzianem, wszyscy liczą na dobry 
wynik i medal Mistrzostw Polski. Tym bardziej 
więc trzeba docenić wyniki naszego startu, w 
którym  czternastoosobowa reprezentacja Kur-
piowskiego Towarzystwa Ringo „Jantar” skupiająca 
zawodników z klubów „Osak” Lelis, „Orlik” Obierwia 
i LUKS „Nasiadki”, zdobyła aż 11 medali,  w tym 4 
tytuły mistrzowskie. Pokazaliśmy więc naszą siłę i 
znaczącą pozycję w polskim ringo – stwierdziła po 
powrocie zmęczona, ale szczęśliwa Sylwia Smilgin-
-Kamińska, koordynator wyprawy i trener. 
 A oto uzyskane rezultaty:  kategoria młodzicz-
ka: mistrzyni Polski – Amelia Gromek, III m. Kamila 
Kaliszewska; kategoria kadetka: II m. – Izabela 
Pędzich; kategoria kadet: II m. – Kacper Brzeski; ka-
tegoria junior: mistrz Polski – Konrad Surgiewicz, II 
m. – Patryk Brzeski; kategoria weteranki: III m. – Syl-

wia  Smilgin-Kamińska ; kategoria trójki szkolne do 
lat 13: III m. – Amelia Gromek,  Kamila Kaliszewska, 
Przemysław Duszak; kategoria  dwójki dziewcząt 
do lat 16: mistrzynie Polski: Sylwia Kopeć, Sandra 
Szymczyk, II m. – Izabela Pędzich,  Kamila  Duszak; 
dwójki chłopców do lat 16: II m. – Kacper Brzeski, 
Piotr Pliszka. 
 - Na szczególną pochwałę zasługują nasza 
młodziczka Amelia Gromek, która wypunktowała 
wszystkie swoje przeciwniczki oraz juniorzy, którzy 
startując w starszej, prestiżowej kategorii (dwójki 
mężczyzn) doszli do fazy półfinałowej – oceniła 
start S. Smilgin-Kamińska. (ak)

Fot. archiwum 

 Magda Żebrowska, zawodniczka OKLA 
Ostrołęcka, startująca w Mistrzostwach Polski 
juniorek, które odbyły się 28-30 czerwca w Białej 
Podlaskiej, może mówić o doskonałym występie  
skoro w obu startach zarówno w skoku w dal, jak 
i w trójskoku, ustanowiła rekordy życiowe, a do 
tego w trójskoku wskoczyła na podium zdoby-
wając brązowy medal. 
 Nasza utalentowana juniorka skoczyła w dal 
5,92 m ustanawiając swój rekord życiowy, ale 
zaledwie o jeden cm przegrała z Weroniką Grze-
lak, która zdobyła brązowy medal. Natomiast w  
trójskoku. M. Żebrowska, wychowanka trenera 
Bartosza Witkowskiego, także uzyskała swój 
rekordowy wynik 12.43 m, który dał jej brązowy 
medal MPJ. W konkursie Magda oddała 5 dobrych 

skoków, już w pierwszym z wynikiem 12.02 
przekroczyła kolejną życiową barierę. Następnie 
uzyskała 11,69, 11,49, 12,43 i 11,95. Takie wyniki 
świadczą o tym, że zawodniczka nadal oswaja 
nową dla siebie konkurencję, ale dobrze rokują 
na przyszłość, tym bardziej iż  Magda ma za sobą 
ciężki rok maturalnych egzaminów, a i trening nie 
był lekki, skoro podjęła się startów w trójskoku. 
Gratulujemy pochodzącej z Lelisa zawodniczce 
oraz jej trenerowi, którzy potwierdzili swoje re-
prezentacyjne aspiracje i sportowe możliwości. 
 Dodajmy, że w Lelisie wyrasta już konkurentka 
dla Magdy, którą może być Karolina Pyskło, zwy-
ciężczyni z wynikiem 4,96 m  konkursu skoku w 
dal, który odbył się w Kadzidle 26 maja w ramach 
Międzypowiatowych Mistrzostw w LA. (ak)

 VI Gminna Olimpiada Przedszkolaka pod 
patronatem Wójta Gminy Stefana Prusika, która 
jak roku odbyła się 29 maja na boisku szkoły 
w Białobieli,  dostarczyła wszystkim mnóstwa 
emocji. Po kłopotach z koordynacją transportu 
na arenę zmagań dotarły z pewnym opóźnieniem 
wszystkie ekipy, a później już było tylko lepiej. 
Postarali się o to prowadzący Rafał Kosek, a także 
nauczyciele i uczniowie szkolnej społeczności 
gospodarzy. Konkurencje były ciekawe i dobrze 
przygotowane, a wszyscy uczestnicy olimpijskich 
zmagań zostali godnie i smakowicie nagrodzeni. 
(ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Pozostaje nadzieja

Zdecydowały 
rzuty karne 

Najlepsi w powiecie 
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GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Urząd Gminy przypomina 
o zakazie spalania śmieci  

20-24 lipca, godz. od 11.00 do 14.00 – warsztaty plastyczne – sprawne ręce. Ogród mojej babci 
oraz Malowanie natury.
27 lipca od godz. 10.00 – wspólna zabawa ,,Jaka zabawa taki człowiek’’ – rewelacyjna układanka BAMP,
29 – 31 lipca, od. godz. 9.00 – wakacyjne piesze wędrówki po okolicy Lelisa, a w trakcie piknik 
na łące, odwiedziny u garncarza, pobyt w rezerwacie, wspólne zbieranie kwiatów, ziół i kłosów do 
wieńca dożynkowego,  
od 4 do 20 sierpnia, od godz. 10.00 – warsztaty folklorystyczne i przygotowania do imprezy do-
żynkowej
23 sierpnia, godz. 12.00, plac przy GOKO – impreza regionalna ,,Dożynki na Kurpiach’’. W programie 
m.in.: korowód z wieńcami dożynkowymi oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec, widowisko dożyn-
kowe i prezentacje artystyczne gmin kurpiowskich, koncert Orkiestry Kurpiowskiej, występ kabaretu 
,,Kałamasz’’, koncert gwiazdy imprezy zespołu ,,Piękni i Młodzi’’, a także ,,Exelent’’, ,,Shantel’’, zabawa 
taneczna, kiermasze, bogata oferta gastronomiczna,
26 sierpnia, godz. 10.00 – układanka BAMP, dziesiątki, setki, tysiące możliwości,
28 sierpnia, godz. 10.00 – impreza podsumowująca wyniki wakacyjnych zajęć. 

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). 

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spa-
lania odpadów w domowych piecach i na ogniskach  
Urząd Gminy w Lelisie przypomina że  spalanie odpa-
dów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa 
dla zdrowia  i środowiska forma „zagospodarowania” 
odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną 
emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie 
wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszyst-
kim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci 
emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje:
 pyły, które odkładając się w glebie, powodują 

szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie 
metalami ciężkimi, 

 tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwierząt, 
 tlenek azotu - powodujący podrażnienia, a nawet 

uszkodzenia płuc. 

Dym zawiera także dwutlenek siarki, chlorowodór, cyja-
nowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksyna-
mi i furanami.  Palenie śmieci w piecu, niszczy przewody 
kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy,
kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.  
Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012r. o odpadach (D.U. Z 2013r. poz. 21 z 
późn. zm.), termiczne przekształcanie odpadów 
prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub 

w współspalarniach, kto termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią lub współspalarnią podle-
ga karze aresztu lub grzywny, jest to żadna kara, 
bo cennym zdrowiem zapłacimy za to wszyscy.  

Przepisy prawa określają czego nie wolno spalać 
w piecach domowych, są to: plastikowe butelki, 
zużyte opony, opakowania z tworzyw sztucznych.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, któ-
rzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie 
odpadów oraz dbając o jakość powietrza postę-
pują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich 
w domowych piecach i na ogniskach, elementy 
drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, 
opakowania po rozpuszczalnikach i środkach 
ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, 
plastikowe torby z polietylenu, papier bielony 
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.  

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apeluje-
my, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie 
odpowiedni dla pieca materiał opałowy, nie palić od-
padów na ogniskach, przyczynimy się tym do poprawy  
zdrowia i jakości życia nas wszystkich. 

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

dy  pierwszy  czwartek  oraz  w  ostatnią  sobotę   
miesiąca oprócz dni świątecznych w godzinach 
od 9oo do 15oo w  punkcie  selektywnej  zbiórki  
odpadów  komunalnych  znajdującym się na  
terenie zamkniętego  składowisku odpadów w 
Gibałce będą przyjmowane nieodpłatnie nastę-
pujące rodzaje odpadów :
	zużyte opony,
	meble,  w tym również wersalki,
	zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
	lampy sodowe, liniowe lampy fluorescencyjne, 

wysokoprężne lampy wyładowcze, wiertarki, 
piły, spawarki, lutownice, kosiarki elektryczne, 
rozpylacze elektryczne, zabawki elektryczne, 
gry elektroniczne, sprzęt sportowy elektro-
niczny, gry wideo, automaty do gry i inny 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, ( sprzęt 
niekompletny nie będzie przyjmowany ),

	złom metalowy,
	odpady niebezpieczne ( opakowania po far-

bach i lakierach, świetlówki,   zużyte    baterie 
i  akumulatory, lampy rtęciowe i rtęciowo -so-
dowe, termometry, opakowania po środkach  
ochrony roślin, pojemniki po   aerozolach).     

  2.  Zużyty olej silnikowy można przekazać nie-
odpłatnie do punktu zorganizowanego przy 
stacji   paliw w  Lelisie prowadzonej przez Przed-
siębiorstwo 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 ko-
munalnych  czynny  będzie  w  następujących  
dniach: 
lipiec -  25  (sobota) 
sierpień -  6  (czwartek),  29 (sobota) 
wrzesień -  3  (czwartek),  26  (sobota) 
październik - 1  (czwartek) , 31 (sobota) 
listopad -  5  (czwartek) , 28  (sobota)

 Do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 
rolnicy z gminy Lelis mieli prawo wybrać dwóch swoich 
reprezentantów. Wybory odbyły się 31 maja w GOK-O. 
Uprawnionych do głosowania było 2066 członków 
Izby Rolniczej. Po całodniowej turze głosowania do 
Mazowieckiej Powiatowej Izby Rolniczej wybrano: 
Jerzego Tercjaka, który uzyskał 34 głosy oraz Krzysztofa 
Szczubełka, na którego głosowało 25 osób. (ak) 

Urząd Gminy 
zawiadamia 

Nasi reprezentanci 
wybrani
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