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 Tegoroczne XIX Kurpiowskie Granie, choć 
zebrało 4 października na scenie sali wido-
wiskowej GOK-O znakomitą większość wciąż 
czynnych oraz uczących się harmonistów  
i skrzypków z naszego regionu a poziom wy-
konawców zadowolił srogie jury z Henrykiem 
Gadomskim na czele, to jednak pojawiła się 
jakaś smętna nuta. Może spowodowała ją in-
formacja o zamierzonej reorganizacji GOK-O, 
może widok chorującego i słabowitego Stani-
sława Sieruty, który zasłabł w dniach jubileuszu 
swego 80-lecia, a może po prostu nie dopisała 
jesienna pogoda. Co by jednak nie powiedzieć 
kolejny Regionalny Przegląd Harmonistów i 
Skrzypków Ludowych pokazał, że wieloletnia 
praca Anny Ogniewskiej, dyr. GOK-O oraz 
wielu miłośników muzyki ludowej przynosi 
coraz wyraźniejsze efekty. Pojawiają się młodzi, 
zdolni harmoniści i skrzypaczki, bo chłopców 
jakoś ze skrzypkami nie widać, zaś  różne skła-
dy tradycyjnych kurpiowskich kapel, które na 
zakończenie przeglądu zaproponował i ułożył 
Henryk Gadomski pokazał ogromny potencjał 
tkwiący w naszym ludowym muzykowaniu.

 Kurpiowskie Granie, po krótkim występie 
kapeli Jana Kani,  otworzył wójt gminy Stefan 
Prusik, przyznając, że debiutuje w tej roli. Wójt 
podkreślił znaczenie, jakie ma ludowa muzyka, 

wykonywana na tradycyjnych instrumentach dla 
kultywowania kurpiowskiej kultury.
 - Gmina Lelis od wielu lat czyni bardzo wiele  
by wesprzeć ludowych muzyków i twórców. 
Powoli tworzymy naszą gminną kolekcję instru-
mentów oraz wspieramy pracę instruktorów 
GOK-O, którzy pracują z młodzieżą. Szczególne 
zasługi, jakie mają w tym dziele Jan Kania i 
Jarosław Kraska są doceniane i popierane.  Za-
pewniamy środki na funkcjonowanie najwięk-
szego osiągnięcia, jakim  jest nasza Orkiestra 
Kurpiowska, powód do dumy, ale i  nadziei na 
przetrwanie dla kurpiowskich muzyków – stwier-
dził Wójt Stefan Prusik, witając licznych gości, w 
których dostrzegł przede wszystkim sojuszników 
dla poczynań gminy. 
 Wśród wiernych przyjaciół nie zabrakło 
twórców ludowych związanych  z Czesławą 
Lewandowską, twórcy instrumentów ludowych 
Andrzeja  Staśkiewicza i innych. Jak zawsze do-
brym duchem spotkania była śpiewaczka Apolo-
nia Nowak, a zarówno grajkom, jak i widzom nie 
brakowało werwy by w przerwach oraz na finale 
balować do upadłego. Muzycy wypełniali swoim 
graniem cały budynek, ale także znaleźli okazję 
by zawiązać kapele ad hoc przed GOK-O, przy 
czynnej fontannie oraz na schodach. Wszędzie 
królowała muzyka. 

Kurpiowskie Granie ze smętną nutą
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 VII  sesja  Rady  Gminy  Lelis, odbyła się 24  
września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Radni po przegłosowaniu porządku obrad i wy-
słuchaniu informacji z działalności Wójta Gminy w 
okresie międzysesyjnym zapoznali się  z informa-
cjami o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 
I półrocze 2015 r. i   kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze 2015 r., które 
przedstawili skarbnik Gminy Bogusława  Parzych i 
Wójt Gminy Stefan Prusik,  o  stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2014/2015 w tym  
o wynikach  sprawdzianu w klasach szóstych 
szkół podstawowych i egzaminów gimnazjalnych, 
którą zaprezentował Andrzej Przeradzki, kierownik 
ZASiP, a także o realizacji „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
gminy Lelis na lata 2012-2032 za lata 2012-2014.  
 Z odczytanej przez skarbnika B. Parzych 
uchwały Nr Os.334.2015 składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  
z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wydania opinii 
o przedłożonej przez Wójta Gminy Lelis  informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pół-
rocze 2015 r. wynika, że uzyskane przez Gminę 
wskaźniki nie budzą wątpliwości i są zgodne z 

normami wydatków budżetowych. Wójt podkre-
ślił, że w kilku pozycjach wydatkowano mniej niż 
zakładał plan, ale wynika to z kalendarza toczących 
się przetargów oraz rozliczeń inwestycyjnych. 
Informację o wykonaniu budżetu przyjęto więc 
do akceptującej wiadomości. 
  Natomiast A. Przeradzki w swojej wypowiedzi 
podkreślił duże trudności, jakie wystąpiły z zaku-
pami podręczników do zmieniających się podstaw 
programowych w trakcie przygotowań do nowego 
roku szkolnego. Opracowane i zamówione zesta-
wienia podręczników trzeba było zmieniać i to 
spowodowało nowe wydatki, które obciążą dota-
cję gminną – stwierdził A. Przeradzki.   Jak stwierdził 
przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek w ocenie 
sytuacji w naszej gminnej oświacie  na podkre-
ślenie zasługuje jedna sprawa: ilość uczniów w 
szkołach podstawowych w przeliczeniu na jeden 
oddział wynosi 16,83 , pomimo łączenia klas w 
szkołach podstawowych, natomiast w gimnazjach 
sytuacja przedstawia się lepiej bo  jest to 21,43 co 
oznacza, że  zbliżamy się do przelicznika obliga-
toryjnego wynoszącego  25 uczniów na oddział.
 Po wysłuchaniu i zaakceptowaniu przedsta-
wionych informacji radni przystąpili do podejmo-

wania uchwał. Dokonano 
więc bieżących zmian w 
budżecie gminy, a następ-
nie omówiono założenia 
do uchwalenia Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej 
w Gminie Lelis z  udzia-
łem Adama Czekańskiego 
reprezentującego firmę „ 
Bio-San” i autora projektu 
„ Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Le-
lis”. Zdaniem Jana Mrozka 
uwagi do projektu planu, 
które zostały zgłoszone na komisach Rady Gminy 
zostały poprawione i powstał dokument  gotowy 
do przyjęcia. Wójt Stefan Prusik poinformował, że 
zgodnie z wymogami, jakie narzuca Unia Europej-
ska plan ten jest dla gminy niezwykle istotny bo 
będzie się odnosił do poszczególnych inwestycji  
przy składaniu wniosków unijnych. Plan przyjęto 
jednogłośnie. 
 Także jednogłośnie przyjęto uchwały dotyczą-
ce nadania nazw dwóm nowym ulicom w Łęgu 
Przedmiejskim, o utworzeniu sołectwa Aleksan-
drowo, w sprawie przeprowadzenia konsultacji do-
tyczących projektu statutu sołectwa Aleksandrowo 
oraz w sprawie zmiany statutu sołectwa Obierwia.  
 Ważnym wydarzeniem sesji stało się podjęcie 
uchwały w sprawie połączenia samorządowych 
instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultural-
no-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lelisie, w jedną instytucje kultury 
o nazwie: Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w 
Lelisie , którą przyjęto jednogłośnie. 
  Radni dokonali także w tajnym głosowaniu wybo-
rów ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce, 
Wydział Cywilny i dla wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Ostrołęce, Wydział Pracy, a na-
stępnie Rada jednogłośnie podjęła odpowiednią 
uchwałę. Na ławnika Sądu Okręgowego do orzeka-
nia w sprawach cywilnych na kadencję 2016-2019 
wybrano Jolantę Marię Szczubełek, a do Sądu 
rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy na kadencję 2-016-2019 radni wybrali: 
Ewę Abramczyk, Celinę Bałon i Małgorzatę Parzych.  
 Po tych wyborczych emocjach radni uchwalili 
uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych wraz z obszernym załącznikiem 
do tej uchwały, z którego wynika, która droga jest 
gminna. Dróg, ale z udziałem funduszy powiatu 
i miasta Ostrołęki dotyczyły uchwały odnoszące 
się do intencji udzielenia pomocy finansowej przy 
realizacji inwestycji drogowych. Radni przy jednym 
głosie sprzeciwu wyrazili przychylność dla takich 
potrzeb i planów. 
 Dla mieszkańców Białobieli, gdzie planuje 
się wiele przedsięwzięć z udziałem środków ze-
wnętrznych,  bardzo ważnym stało się jednogłośne 
uchwalenia znowelizowanego ,, Planu Rozwoju 
Miejscowości Białobiel’’, w oparciu o który można 
czynić takie starania. 
 W wolnych wnioskach i zapytaniach przewod-
niczący rady Jan Mrozek- przedstawił pismo Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 31 lipca 2015 r. Syg.akt IV SA/Wa 749/15 
skierowane do Rady Gminy Lelis, odnoszące się 
do odrzucenia skargi przeciwko budowie linii 

energetycznej 400 kV przez miejscowość Białobiel. 
 Sołtys wsi Gąski Zofia Deptuła podzięko-
wała Wójtowi, przewodniczącemu Rady Gminy  
i radnym za przeznaczenie środków w budżecie 
gminy na wykonanie drogi w Gaskach stwier-
dzając, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni  
z tej drogi. Jednocześnie zapytała o plany dostępu 
do  Internetu w Gąskach.  Z kolei radny Robert 
Pianka poinformował, że otrzymuje sygnały od 
mieszkańców Szkwy, że na ich gruntach pojawili 
się jacyś geodeci, którzy twierdzą, że przygotowują  
budowę linii gazowej na tym terenie.  
    W odpowiedz Wójt Gminy Stefan Prusik stwier-
dził, że w sprawie Internetu w Gąskach, ale nie 
tylko, bo i na terenie całej gminy  nadal oczekujemy 
na ostateczną decyzję Marszałka województwa 
w tej sprawie, kto i na jakich zasadach będzie 
mógł się podłączać.  Były obietnice, że  zostanie 
to wykonane we wrześniu, teraz mówi się o paź-
dzierniku, a jest to inwestycja celu publicznego i o 
jej zakończeniu decyduje Marszałek Adam Struzik. 
    - Na naszym terenie zostało położone 21 km 
światłowodu.  Wiadomo, że jest w ziemi zakopa-
ny ogromny majątek i na pewno nie będzie to 
zmarnowane – wyraził przekonanie wójt S. Prusik.
    Odnosząc się do sprawy pojawienia się geodetów 
na  terenie Szkwy wójt stwierdził, że nic mu nie 
wiadomo na ten temat, choć ma umówione spo-
tkanie w sprawie budowy linii gazowej z Zarządem 
GAZ-SYSTEMU, a niedawno otrzymał pierwsze 
pismo, że jakaś linia gazowa będzie przebiegać 
przez gminę Lelis, bez określenia szczegółów, przez 
które tereny będzie przebiegać. 
   - Oczywistym jest, że  będzie  to inwestycja celu 
publicznego, podobnie jak budowa linii energe-
tycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki, a my 
nauczeni doświadczeniem budowy tej linii , która 
tyle zła i konfliktów wytworzyła, nie będziemy 
chcieli na nowo przerabiać podobnych problemów 
i dlatego będziemy starali się to zadanie cedować 
na Pana Wojewodę,  a o  kolejnych działaniach w 
tym zakresie będę informował Radę na bieżąco – 
stwierdził wójt Stefan Prusik. 
   Odnosząc się do innych poruszonych kwestii 
wójt zwrócił się do radnych i sołtysów aby terminy 
organizacji imprez lokalnych na terenie gminy  
uzgadniać wcześniej z nami tj.; Urzędem Gminy, 
dyrektorem GOK-O i LZS, bo zdarza się, że w jed-
nym dniu organizuje się jednocześnie kilka imprez. 
Wójt złożył także  serdeczne podziękowania tym 
wszystkim radnym i sołtysom, którzy wykonali 
wieńce dożynkowe i działali społecznie na rzecz 
lokalnej społeczności w swoich miejscowościach. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 

Z życia samorządu 
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 Ostatnie miesiące roku oznaczają porę 
zakończenia wielu inwestycyjnych projektów 
oraz doprowadzenia do finału inwestycyjnych 
negocjacji. Aktualnie stan prac inwestycyj-
nych w naszej Gminie przedstawia się nastę-
pująco:

1.  W wyniku przetargu publicznego wyłoniono 
wykonawcę na budowę sieci wodociągowej 
rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewiden-
cyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, 
Łęg Przedmiejski gmina Lelis. Wykonawcą 
będzie Marian Bieluch Zakład Hydrauliczny  
z Zambrowa.  Wartość brutto zadania wynie-
sie: 188 357, 05 zł, a termin realizacji określono  
do dnia 30 listopada 2015 r. 

2.  Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę sieci wodociągowej 
rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewi-
dencyjnym Łęg Przedmiejski ul. Grafitowa  
i ul. Ostrołęcka oraz przyłączy wodociągo-
wych kanalizacyjnych – ciśnieniowych w 
obrębie ewidencyjnym Białobiel, Łęg Przed-
miejski gmina Lelis. Wykonawca:  ENERGAS 
s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy  z  Ostrołęki. 

 Termin wykonania: do dnia 30 listopada 2015r. 
3.  W wyniku zapytania ofertowego wybrano 

wykonawcę i wykonano pięć małych siłowni 
plenerowych przy szkołach w Białobieli, 
Dąbrówce, Łęgu Starościńskim, Nasiadkach i 
Olszewce. Łączny koszt realizacji tego zada-
nia wyniósł 74 500zł. Wykonawcą była firma 
HERKULES z Chrzanowa.

4.  W wyniku zapytania ofertowego wybrano 
wykonawcę dokumentacji projektowo- kosz-
torysowej na salę gimnastyczną z zapleczem 
socjalno-sanitarnym przy Szkole Podstawo-
wej  w Białobieli oraz dokumentacji budowy  
punktu przedszkolnego przy SP w Białobieli. 
Projektant „OSTPROJEKT” z Ostrołęki wykona 

całość dokumentacji  za kwotę 67 650 zł. 
5.  Wybrano wykonawcę remontu pomieszczeń  

szkolnych i dostosowanie ich na punkt przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej w Łęgu Sta-
rościńskim. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt,  
z Ostrołęki, które wykona remont za 35 000 zł.

6.  Zakończyły się prace na zadaniu pn.  „Roz-
budowa dróg gminnych 250619W i 250616 
W zlokalizowanych pomiędzy drogami po-
wiatowymi Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie, 
Golanka – Grale – Kurpiewskie – Szkwa  
i Nasiadki - Szafarczyska”. Roboty obejmowały 
rozbudowę dróg gminnych (poszerzenie 
i wzmocnienie nawierzchni, wykonanie 
utwardzonego pobocza, budowę ronda w 
msc. Kurpiewskie, wykonanie oznakowania) 
na łącznej długości ok. 6,5 km. Koszt robót 
budowlanych wyniósł blisko 3 500 000 zł, 
w tym 50% dotacji pochodziło z budżetu 
państwa w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.  

7.  Zakończyły się prace związane z przebudową 
drogi gminnej nr 250618W „Binduszka – Gą-
ski – Przeczniak – Brzozowa.” W ramach robót 
wzmocniono i poszerzono konstrukcję jezdni 
do 5,0 m na odcinku 2,857 km, wykonano 
zatoki autobusowe, wykonano pętlę auto-

busową. Koszt robót wyniósł około 700 000 
zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 90 000 zł.

8.  W trakcie realizacji jest przebudowa dróg 
w msc.: Łęg Przedmiejski kol. Dziergowskie, 
Szwendrowy Most kol. Praga i ulicy Srebrnej 
w Lelisie. Wykonawca robót – firma Drogi  
i Mosty zobowiązana była zakończyć prace 
do końca października br. 

9.  Trwają prace związane z remontami dróg 
gruntowych dojazdowych do pól i łąk.  
W ostatnim czasie wyremontowano odcinki 
dróg w miejscowościach: Lelis, Gąski, Nasiad-
ki, Długi Kąt, Szafarnia.  

10. Trwają prace w ramach operacji „Budowa 
mikroinstalacji prosumenckich wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii, służących 
do wytwarzania energii elektrycznej z prze-
znaczeniem na potrzeby własne, poprzez 
budowę instalacji fotowoltaicznych na 
terenie gminy Lelis”. Projekt pilotażowy reali-
zowany jako jeden z niewielu na terenie kraju 
i województwa mazowieckiego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
a wysokość dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej wynosi aż 90 proc.. 

Opracował: 
 Stefan Prusik Wójt Gminy Lelis, 

Fot. Antoni Kustusz

 Na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach 
w Lelisie  pojawiły się nowe tzw. aktywne ozna-
kowania, które podniosą bezpieczeństwo przy 
przejściach dla pieszych.
 - Mamy już na tyle dobre drogi, które pro-
wadzą przez gminę, że wspólnie ze starostwem 
podjęliśmy się usprawnienia i poprawy ruchu na 
skrzyżowaniach. O podobnych oznakowaniach 
myślimy teraz w strefach  szkolnych, np. w Łęgu 
Przedmiejskim, bo przecież chodzi o bezpieczeń-
stwo  – powiedział nam wójt Stefan Prusik. 
 Nowe przejścia zostały pomalowane czer-
woną fluorescencyjną farbę, a znaki poziome 
są wyposażone w tzw. aktywne migające diody. 

Podobnie migają znaki drogowe zasilane solarami. 
 - To nowoczesne  systemy oznakowania , 
które w takich kolizyjnych miejscach bardzo 
ograniczają ryzyko wypadku dla pieszych, a na 
to bardzo zwracamy uwagę w trakcie budowy 
nowych dróg, jakie powstały w gminie. Dlatego 
na liniach oddzielających ciągi pieszo-rowerowe 
są tzw. kocie oczka, czyli odblaski co 5 m, a w kilku 
ważnych miejscach ustawiono z dala widoczne, 
żółte bariery – wyjaśnia wójt Stefan Prusik.
 Szczególnym rozwiązaniem, które poprawi 
bezpieczny przejazd przebudowaną drogą powia-
tową Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie będzie rondo 
z wyspą pośrodku, którego odbiór techniczny z 
udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy, sołtysów, 
radnych oraz firmy OSTRADA odbył się na miejscu 
14 października. Jak zapewnił uczestników Grze-
gorz Barański z Ostrady,  rondo ułatwi przejazd 
we wszystkich kierunkach, a więc na Szkwę  i na 
Kurpiewskie, bez potrzeby ustawiania dodatko-
wych znaków i ograniczeń w ruchu. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Migają i ostrzegają Wyrazy współczucia 

Gminne aktualności inwestycyjne 

Wyrazy współczucia i solidarności w bólu prze-
kazał wójt Stefan Prusik w imieniu społeczności 
gminy ks. Pawłowi Sobotce, proboszczowi parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńkim 
w dniu pogrzebu Mamy ks. proboszcza, który 
odbył się 26 października w Wąsewie. Mama ks. 
Pawła odwiedziła syna w dniu 21 czerwca br. by 
uczestniczyć w rodzinnym festynie parafialnym. 
Stąd nasze zdjęcie. Dzisiaj, wraz z czytelnikami 
,,Wieści Gminnych’’ przyłączamy się do wyrazów 
współczucia i żalu. (ak) 
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 UCHWAŁA Nr  VII/58 /2015 RADY GMINY LELIS z dnia  24 września 
2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Gmin-
nego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lelisie, w jedną instytucję kultury o nazwie:  Centrum 
Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 504, ze zm.) oraz art. 9, 11, 13, 18 
i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, ze zm.)  w związku z art.2 
i art.13 ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. 
poz.406, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji 
kultury – Gminnego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego w Lelisie i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Lelisie, w jedną samorządową instytucje kultury o 
nazwie:  Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie.

§ 2.
Siedziba Centrum mieści się w Lelisie, ul Szkolna 48, 07-402 Lelis.  

§ 3.
Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie 
organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Lelis. Szczegółowy 
zakres działalności Centrum określa statut.

§ 4.
Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum 
przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury.

§ 5.
Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum 
wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, 
w tym przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

§ 6.
Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 stycznia 2016 r. 
pracownikami  Centrum, a Centrum przejmuje wszystkie prawa i obowiązki 
wynikające ze stosunków pracy.

§ 7.
Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie 
z budżetu Gminy. Ponadto Centrum może uzyskiwać środki finansowe i 
składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu 
państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, 
zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 8.
Nadaje się Centrum Statut, w brzmieniu określonym w załączniku do 
uchwały.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. po uprzednim ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
    Jan Mrozek

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności  kulturalnej Organizator może dokonać połączenia 
instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych 
formach. Stosownie  do przepisu art. 19 połączenie instytucji kultury polega na 
utworzeniu jednej instytucji,  w której skład wchodzą załogi i mienie należące 
do instytucji podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 
13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Organizator może dokonać 
połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, przy czym Organizator obowią-
zany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu lub podziale 
biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz 
z uzasadnieniem.
 Zamiar utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Lelisie Organizator ogłosił 
uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka 
Kulturalno – Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie. 
Połączenie samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kulturalno 
– Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie wiąże się z dąże-
niem do bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Lelis w zaspokajaniu 
potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także upraszczania struktur 
zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz edukacyjnej  
dla dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym seniorów. Wiele działań Gminnego 
Ośrodka Kulturalno – Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Lelisie opartych jest na wzajemnej współpracy, działania te niejednokrotnie się 
przenikają i uzupełniają. Połączenie ww. samorządowych instytucji kultury jest 
w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie.
 W związku z połączeniem obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świad-
czonych usług. W wyniku połączenia biblioteka będzie w pełni mogła prowadzić 
obsługę użytkowników i prawidłowo przechowywać swoje zasoby w związku 
z poprawą warunków lokalowych. Biblioteka po połączeniu oprócz własnych 
dotychczasowych zasobów lokalowych zyska możliwość wykorzystywania sali 
audytoryjnej wraz zapleczem nowo adaptowanego obiektu na potrzeby kultury. 
Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. 
Wręcz przeciwnie – oczekiwać należy że jakość tych usług znacząco się poprawi, 
ponieważ kiedy ww. instytucje zostaną połączone i będą zarządzane przez jedną 
osobę, łatwiej będzie koordynować i organizować wszelkie działania. Utworzone 
na bazie dotychczasowych instytucji kultury Centrum daje możliwość pełniejsze-
go wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych obu instytucji, oraz 
sprawniejszej organizacji pracy i zarządzania zasobami. Połączenie Biblioteki z 
Ośrodkiem przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału 
ludzkiego i materialnego. Ponadto, zauważyć należy, że utworzenie jednej insty-
tucji kultury na bazie dwóch obecnie funkcjonujących, będzie miało znaczący 
wpływ na racjonalizację kosztów i wydatków w związku z czym większa część 
środków finansowych będzie mogła być przeznaczona na uzupełnienie zbiorów 
bibliotecznych i organizację imprez kulturalnych.     Po połączeniu obu instytucji 
kultury istniejąca dotychczasowa sieć biblioteczna na terenie gminy (placówka 
główna w Lelisie i cztery filie biblioteczne w miejscowościach Dąbrówka, Łęg 
Starościński, Łęg Przedmiejski i Obierwia) oraz dotychczasowa struktura orga-
nizacyjna dotycząca pracowników biblioteki na stanowiskach bibliotekarskich 
nie ulegną zmianie. W nowej instytucji kultury powstałej w wyniku połączenia 
biblioteki publicznej z ośrodkiem kultury pracownicy zatrudnieni na stanowi-
skach bibliotekarskich będą przygotowani  do profesjonalnego wykonywania 
zadań, tym samym będą posiadać kwalifikacje spełniające wymogi art. 29 
ustawy o bibliotekach. Utrzymane zostaną działania biblioteki podjęte w celu 
stworzenia mieszkańcom gminy optymalnych warunków do wykorzystywania 
nowoczesnych technologii w oferowanych usługach.
 Zamiar utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Lelisie uzyskał:
1)  negatywną opinię Biblioteki Publicznej miasta Warszawy Biblioteki Głównej 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
2)  pozytywną opinię Krajowej Rady Bibliotecznej.
  Po uzyskaniu ww. opinii Wójt Gminy wystąpił do ministra właściwego      do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wyrażenie zgody na połącze-
nie przedmiotowych instytucji kultury. W dniu 15 lipca 2015 r.   Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na połączenie Gminnego Ośrodka 
Kulturalno – Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie.   

Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek

Od redakcji: 19 października na stronie www.lelis.pl Wójt Gminy Lelis 
ogłosił konkurs o naborze na stanowisko dyrektora CK-BiS, który zostanie  
rozstrzygnięty do 15 grudnia br. 

Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie



5

 Tysiące pielgrzymów już po raz 19. przybyło 
13 września do Dąbrówki na Odpust Matki 
Bożej Siewnej aby w dąbrowskim Sanktuarium 
Matki Bożej Dąbrowskiej, upraszać potrzebne 

im łaski i podziękować za już otrzymane. Przed 
przybyciem pielgrzymów dzięki pomocy GOK-
-O oraz ks. kustosza Stanisława Grosfelda odbył 
się  otwarty XIX Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej.   

 Udział w przeglądzie wzięli soliści, schole, 
zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne z 
terenu gminy Lelis. Swoich przedstawicieli mia-
ły szkoły w Dąbrówce, w  Olszewce, w Nasiad-
kach oraz w  Obierwi. Wystąpiła także bardzo 
popularna w naszej gminie grupa śpiewacza 
kobiet z Nasiadek działająca przy GOK-O, której 
prowadzącym jest Jarosław Kraska - specjalista 
ds. muzyki. Tego dnia panie wystąpiły w skła-
dzie: Agnieszka Gromek, Izabela Marzewska, 
Jadwiga Mrozek, Alina Piersa. Wszyscy swoim 
śpiewem witali pielgrzymów nadciągających 
od Ostrołęki przez Łęg Starościński i Szkwę, od 
Lelisa, od Kadzidła, a także z Łomży, Zbójnej, 
Kolna i z wielu innych miejscowości. Gościnnie 
ciastem i napojami przyjmowali ich parafianie 
z Płoszyc, dbając by nikomu nie zabrakło. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 

Kurpiowskie Granie ze smętną nutą (cd ze str.1)

Odpust i pielgrzymka w Sanktuarium w Dąbrówce

 Oczywiście najważniejszy był werdykt jury. 
Komisja w składzie: Henryk Gadomski – prze-
wodniczący, Iwona Choroszewska-Zyśk,  Hanna 
Wodeńko przesłuchała 53 uczestników,  w tym 
37 harmonistów (w tym 11 po raz pierwszy),  
6 skrzypków i 10 osób grających na harmonijce 
ustnej. Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik 
wykonał po dwa utwory muzyki kurpiowskiej, 
w tym jeden wylosowany. Podczas finałowego 
wspólnego grania zostały zaprezentowane 
wszystkie konkursowe utwory muzyki tanecznej 
(oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, 
żuraw, okrąglak, powolniak, konik). 
 Komisja po przesłuchaniu wszystkich wy-
konawców stwierdziła, że: została zachowana 
tradycja regionalna,  soliści instrumentaliści grali 
na tradycyjnych instrumentach ludowych, tj. har-
monii pedałowej i skrzypcach oraz na harmonijce 
ustnej. Repertuar wykonywanych utworów został 
zaczerpnięty z autentycznego folkloru muzyczne-
go, poziom artystyczny osób nagrodzonych był 
wyrównany, a w trakcie grania dało się zauważyć 
bardzo duże zaangażowanie muzykantów. 
 Komisja przyznała następujące nagrody  
i wyróżnienia:  1. W kategorii - harmonia peda-
łowa: uczestnicy do 25 lat (występujący po raz 
pierwszy): I miejsce – Dawid Ciecierski, I miejsce – 
Dawid Sutkowski,  wyróżnienie – Szymon Stache-
lek (najmłodszy uczestnik);  2. W kategorii - har-
monia pedałowa: uczestnicy do 25 lat: I miejsce 
– Karol Samsel,  II miejsce – Patryk Kaczyński,  III 
miejsce – Łukasz Olbryś; uczestnicy od 25 do 55 lat:  
I miejsce – Zenon Kaczyński,  II miejsce – Zygmunt 
Koziatek,  III miejsce – Mateusz Czyż;  uczestnicy 
powyżej 55 lat: I miejsce – Eugeniusz Piaścik,   
I miejsce – Ryszard Maniurski,  II miejsce – Sta-
nisław Młynarski,  II miejsce – Czesław Drząszcz,  
III miejsce – Stefan Kania, III miejsce – Ryszard 
Długołęcki, wyróżnienie – Czesław Czyż;  
3. W kategorii - skrzypce: uczestnicy do 25 lat: 
I miejsce – Katarzyna Butler,  II miejsce – Alicja 
Samsel,  II miejsce – Paulina Samsel;  uczestnicy 
powyżej 55 lat: I miejsce – Marian Góralski;   

4. W kategorii - harmonijka ustna: 
I miejsce – Krystyna Gromadzka,  I miejsce – Wie-
sław Kuskowski,  II miejsce –Stanisław Murawski,  
III miejsce – Józef Wąsiewski,  wyróżnienie – Sta-
nisław Sieruta (najstarszy uczestnik).  
 Pozostali uczestnicy przeglądu otrzymali 
nagrody pieniężne za udział. 
 Przewodniczący jury Henryk Gadomski, 
podsumowując wyniki przeglądu stwierdził, 
że   komisja o „Kurpiowskim Graniu” wyraża się 
pozytywnie, choć dostrzega, iż wielu muzyków 
zapomina, iż kurpiowskie muzykowanie ma 
przede wszystkim użytkowy charakter, służy do 
przygrywania do tańca, a więc powinno przede 
wszystkim utrzymywać rytm ułatwiający taniec.  
 - Najbardziej cieszy, że poprzez tę imprezę 
uaktywnili się nie tylko byli muzykanci na Kur-
piach grający dawniej na zabawach i weselach 
wiejskich melodie i tańce kurpiowskie, ale  

że pojawiła się spora grupa początkujących 
muzykantów, a my widzimy w nich zadatki na 
dobrych muzykantów kontynuujących tradycję 
kurpiowskiego muzykowania – powiedział Hen-
ryk Gadomski.  
 Wyrazem tego przekonania stały się zesta-
wione według pomysłów Henryka Gadomskiego 
kapele wykonawców przeglądu, które grając te 
same utwory brzmiały zupełnie oryginalnie i 
odmiennie. W ten nietypowy sposób pan Henryk 
pokazał możliwości, jakie dostrzegł w laureatach 
przeglądu i zaprezentował ich publiczności. 
 Taki finał Kurpiowskiego Grania bardzo 
poprawił humor wszystkim uczestnikom, a 
wręczone nagrody stały się dobrą okazją do 
umawiania się ma przyszłoroczne, jubileuszowe 
muzykowanie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz  



6

Gmina Lelis po stronie PiS
 Wyborcza niedziela 25 października  nie tylko 
zmieniła czas z letniego na zimowy, ale także 
dokonała oczekiwanej od dawna zmiany sceny 
politycznej. Oto wyniki wyborczej batalii, po tym 
jak okręgowa komisja wyborcza zatwierdziła 
protokoły, które Halina Gontarzewska dowiozła 
do Siedlec w nocy z niedzieli na poniedziałek. 
 W naszej gminie w wyborach parlamen-
tarnych uprawnionych do głosowania było 
7183 wyborców. Do lokali wyborczych komisji 
zgłosiło się  3423 osoby co oznacza 47,65 proc. 
frekwencję. Dla porównania frekwencja wy-
borcza w całym kraju wyniosła 50,92 proc.  a w 
Ostrołęce 52,15 proc. zaś w powiecie  ostrołęckim 
– 42,67proc. 
 W wyborach do Sejmu RP w naszej gminie  
głosów nieważnych odnotowano 140, a więc 
liczba głosów ważnych wyniosła 3283.  Poszcze-
gólne komitety wyborcze uzyskały następujące 
liczby głosów ważnych: PiS - 1873, w tym na 
Arkadiusza Czartoryskiego 1241;  PO - 393, w 
tym Mariusz Popielarz uzyskał  177 głosy, a  Beata 
Kraska-Romanowska 67;  KW Razem -  84, w tym 
Marta Małgorzata Nowak 33;  KW Korwin - 110, 
w tym Stanisław Wyrzykowski 29;  KW PSL - 299, 
w tym Marek Wacław Sawicki 144, Mirosław 
Augustyniak 78; KKW Zjednoczona Lewica - 81, 
w tym Krystyna Piechna-Więckiewicz 44;  KKW 
Kukiz’15 – 325, w tym Anna Maria Siarkowska 
157; KW Nowoczesna Ryszarda Petru - 81, w tym 
Magdalena Daniel 45; KKW JOW Bezpartyjni – 12; 
KKW Ruch Społeczny RP – 7; KKW Grzegorza  
Brauna ,,Szczęść Boże’’ – 18. 
 Wyniki te potwierdzają stan , jaki uzyskały 
największe ugrupowania w  Ostrołęce i w po-
wiecie ostrołęckim, gdzie przewaga PiS nad 
pozostałymi komitetami była znacznie większa. 

Partię tę poparło 46,33 proc. mieszkańców 
Ostrołęki i 54,45 proc. wyborców  w powiecie, 
PO uzyskała 19,81 proc. (Ostrołęka) i 10,86 proc. 
(powiat ostrołęcki), PSL – 4,13 proc. (Ostrołęka) 
i 12,59 proc.  (powiat ostrołęcki) Kukiz’15 – 9,72 
proc.  (Ostrołęka) i 9,73 proc. (powiat ostrołęcki) 
a Nowoczesna R. Petru  – 4,89 proc.  (Ostrołęka) 
i 2,73 proc. (powiat ostrołęcki).
 W wyborach do senatu RP głosów ważnych 
oddano 3269. Poszczególni kandydaci uzyskali: 
Bartłomiej Bodzio – 673 głosy, Przemysław 
Kołodziej – 220, Robert Mamątow – 2000,  Jerzy 
Strzelecki – 376 głosów.  
 Po zliczeniu głosów w okręgu siedlecko-
-ostrołęckim mandaty poselskie uzyskali: Prawo i 
Sprawiedliwość: Marek Zagórski – 19 018 głosów,  

 Dużym zainteresowaniem cieszyła się  ak-
cja  profilaktyczna „Dbam o oddech”. Badania 
odbyły się 4 października  w Zespole Szkół w 
Łęgu Przedmiejskim. Mieszkańcy gminy Lelis 
mogli tam bezpłatnie zbadać poziom cukru 
w organizmie, cholesterolu, trójglicerydów, 
zmierzyć ciśnienie, wagę i wzrost oraz poddać 
się spirometrii. Otrzymane wyniki konsulto-
wali z lekarzami oraz dietetykami. Ogromne 
zainteresowanie wzbudziły plansze obrazujące 
skutki jakie przynosi dla organizmu zażywanie 

narkotyków, palenie papierosów i picie alko-
holu. Tradycyjnie akcji w Łęgu Przedmiejskim 
towarzyszyły stoiska edukacyjne oraz zdrowej 
żywości. Przy piramidzie zdrowego żywienia 
dietetycy udzielali porad, jak dbać o zdrowie 
w oparciu o prawidłową dietę.
 Projekt  „Dbam o oddech- profilaktyka cho-
rób układu oddechowego w powiecie ostrołęc-
kim” finansowany jest z funduszy norweskich 
oraz budżetu państwa. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

 W dniu referendum ogłoszonego przez byłe-
go prezydenta Bronisława Komorowskiego na 6 
września, obwodowe komisje wyborcze oczeki-
wały na głosujących od 5.00 do 22.00. Po ciężkim 
dniu pracy, gdy okazało się, że do lokali referen-
dalnych przyszła zaledwie garstka uprawnionych 
z największą ulgą przyjęto ,iż  chociaż by liczenie 
oddanych głosów pójdzie szybko i sprawnie. Tak 
też się stało i już następnego dnia było wiadomo, 
iż referendum było, ale jakby go nie było. Do urn 
referendalnych w naszej gminie przyszło zaledwie 
7,17 proc. uprawnionych, co i tak było dobrym 
wynikiem, skoro w powiecie średnia frekwencja 
wyniosła 6.30 proc. W powiecie ostrołęckim oddać 
swój głos mogło 70 tys. 525 osób. Zagłosowało za-
ledwie 4 tys. 445 mieszkańców. Według informacji 
opublikowanych przez Państwową Komisję Wy-
borczą za wprowadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu „tak” 
odpowiedziało 79,19 proc. mieszkańców powiatu. 
Pozytywnej odpowiedzi na pytanie czy jest Pani/
Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z budżetu pań-
stwa udzieliło 17,20 proc. osób z powiatu ostro-
łęckiego. Z kolei ,,tak’’ na pytanie czy jest Pani/Pan 
za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika odpowie-
działo 92,10 proc. mieszkańców powiatu. Coś z 
tego wynika, ale skoro referendum okazało się 
nieważne to owe procenty są tylko wskazówką dla 
polityków gdzie mają szukać lepszych rozwiązań. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

,,Dbam o oddech’’ w Łęgu Przedmiejskim 

Referendum, 
którego nie było

Krzysztof Tchórzewski – 26 372, Arkadiusz Czar-
toryski – 24 747, Henryk Kowalczyk – 22 850,  
Krystyna Pawłowicz – 18 070, Grzegorz Woźniak 
-  16 516, Teresa Wargocka – 8567, Daniel Milew-
ski -  13 302; Platforma Obywatelska: Jolanta 
Hibner – 12 899,  Czesław Mroczek – 11 901, 
Kukiz’15:  Anna Siarkowska – 12 073, Polskie 
Stronnictwo Ludowe: Marek Sawicki – 11 892 
głosów. 
 Senatorem RP został ponownie Robert 
Mamątow, który zebrał ogółem 75 514 głosów. 

  Teskst i fot. Antoni Kustusz
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Śluby odnowione z bogatym bagażem wspomnień

Wieniec z Łodzisk wyróżniony 

 Msza św. koncelebrowana 8 
października przez księży probosz-
czów parafii w Dąbrówce, Lelisie 
i Obierwi w kościele pw. MBNP w 
Lelisie, a także wzruszająca homilia 
o pożytkach wierności małżeńskiej 
ks. kan. Witolda Brulińskiego, na 
długo zapadnie w pamięci par 
małżeńskich, które w tym dniu 
obchodziły swoje srebrne, złote, 
diamentowe i kamienne gody. Ks. 
Janusz Kotowski wszystkie pary, 
które zdecydowały się odnowić 
przysięgę małżeńską obdarował 
pamiątkowym krzyżykiem, a także 
błogosławił na dalsze życie małżon-
ków, ich potomstwo i rodziny. 
 W sali widowiskowej GOK-O 
po serdecznych pozdrowieniach 
i życzeniach, które przekazali Do-
stojnym Jubilatom wójt Stefan 
Prusik, dyr. Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego Beata Kaczyńska, 
a także radni Sejmiku Wojewódz-
kiego Marian Krupiński i Mirosław 
Augustyniak,  wszyscy małżonkowie zebrani 
uroczyście przekazali sobie podziękowania za 
wspólnie spędzone lata małżeństwa, a także 
odśpiewali dziarskie i gromkie ,,Sto lat’’.
 - Udane  i wieloletnie małżeństwo to wspólna 
zasługa żony i męża, a także  efekt wzajemnej de-
terminacji w pokonywaniu wszelkich trudności 
i w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. To 
także wsparcie rodziny i dobry klimat w gminie, 
wśród sąsiadów i znajomych. Wszyscy mamy się 
czego uczyć jak należy żyć, by zgodnie przeżyć 
tyle lat od takich małżonków, jak państwo Zofia i 
Jan Sylwestrzakowie, którzy przeżyli ze sobą po-
nad 70 lat, jak dzisiejsi 60-latkowie i 50-latkowie.  

Ich życie to nasza wspólna historia i wszystkim ży-
czę, by doczekali się tak wspaniałych jubileuszy i 
tak zgodnych rodzin. Nasza gmina zawsze będzie 
wspierać instytucję małżeństwa i wyrazem tego 
są właśnie wspólne obchody waszych rodzin-
nych jubileuszy – powiedział wójt Stefan Prusik.
 Po wystąpieniach gości Beata Kaczyńska w 
imieniu wojewody Jacka Kozłowskiego, w towa-
rzystwie wójta Stefana Prusika i przewodniczące-
go Rady Gminy Jana Mrozka wręczyła prezenty 
najstarszym jubilatom, a następnie dokonała 
dekoracji medalami ,,Za długoletnie pożycie 
małżeńskie’’ przyznanymi przez Prezydenta RP 
dla małżonków obchodzących Złote Gody. Była 

okazja do wspomnień, pamiątko-
wych zdjęć i dumy z osiągnięć. 
 Po części oficjalnej na scenie 
wystąpili artyści z Zespołu Szkół w 
Obierwi, którzy pod kierunkiem 
Jarosława Kraski przygotowali 
dowcipny okolicznościowy  montaż 
muzyczny oraz wychowankowie 
Jana Kani ze Szkoły w Łęgu Sta-
rościńskim, gdzie występują w 
zespole folklorystycznym ,,Nowe 
Latko’’. 
 Tegoroczne jubileusze obcho-
dzili: 70-lecie pożycia małżeńskiego 
– Zofia i Jan Sylwestrzakowie, 60-le-
cie pożycia – Zofia i Czesław Polako-
wie, 50 –lecie pożycia ,,Złote Gody’’: 
Jadwiga i Tadeusz Brzozowscy, 
Krystyna i Władysław Frydrychowie, 
Barbara i Jan Kowalscy, Teresa i Jan 
Parzychowie, Stanisława i Witold Wi-
śniewscy; 25-lecie pożycia ,,Srebrne 
Gody’’: Elżbieta Helena i Benedykt 
Budziszewscy, Joanna i Bogusław 
Duszakowie, Danuta Sabina i Ro-

man Kozłowscy, Agnieszka i Mirosław Krukowscy, 
Hanna Beata i Jarosław Makowieccy, Bożena i 
Wiesław Władysław Olender, Elżbieta i Krzysztof 
Parzychowie, Ewa i Mirosław Parzychowie, Elżbie-
ta Beata i Waldemar Piersowie, Elżbieta Wiesława i 
Kazimierz Polakowie,  Anna i Wiesław Prusaczyko-
wie, Danuta i Wojciech Przybyła, Jolanta i Marek 
Sławomir Rudzikowie, Ewa i Sławomir Stachurscy, 
Dorota i Andrzej Staśkiewiczowie, Halina i Jan 
Michał Stolarczykowie, Agnieszka i Kazimierz 
Kurpiewscy oraz Danuta i Wojciech Tadeusz 
Kurpiewscy.  Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

  Tegoroczne  Dożynki Województwa Ma-
zowieckiego i Diecezji Płockiej odbyły się 27 
września w Płocku. Dożynki rozpoczęła uroczy-
sta Msza Święta dziękczynna w kościele Świętej 
Jadwigi Królowej, którą celebrował biskup 
diecezji płockiej J. E. Roman Marcinkowski. W 
trakcie mszy poświęcone zostały dożynkowe 
wieńce i złożono dary ofiarne. Po Mszy św. 
nastąpiło przejście kolorowym korowodem 
dożynkowym na lotnisko Aeroklubu Ziemi 
Mazowieckiej w Płocku, gdzie miało miejsce dal-
szego świętowania. Blisko godzinny marsz, choć 
męczący, był pięknym wyrazem poszanowania 
tradycji i pokazaniem kolorytu mazowieckiej wsi. 
 Uroczystości Dożynek Województwa Mazo-
wieckiego otworzyli gospodarze ziemi płockiej 
- starosta płocki Mariusz Bieniek i prezydent 
miasta Płock Andrzej Nowakowski. Listy od Pre-
zydenta RP, Premiera Rządu RP, Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi i Wojewody Mazowieckiego 
odczytali obecni na uroczystościach ministrowie i 
parlamentarzyści, a podsumowania nie tylko tego 

sezonu rolniczego, ale i ostat-
nich lat korzystania z  progra-
mów unijnych wdrażanych 
przez samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego doko-
nał marszałek Adam Struzik. 
 Tradycyjnie podczas 
uroczystości dożynkowych 
oceniane są wieńce repre-
zentujące regiony naszego 
województwa.  Spośród po-
nad 80 przepięknych wień-
ców dożynkowych komisja 
konkursowa za najładniejsze 
uznała wieńce z powiatów Łosickiego, Siedleckie-
go, Zwoleńskiego, Ostrołęckiego, Ostrowskiego, 
Płockiego, Radomskiego i Wołomińskiego. Powiat 
ostrołęcki reprezentowała delegacja złożona z 
mieszkańców wsi Łodziska , którą tworzyli: Anna 
i Zdzisław Domalewscy, Danuta i Tadeusz Ejdyso-
wie, Dorota i Stanisław Krystianowie, Mirosława i 
Sławomir Kulasowie, Janina i Józef Piątek, Barbara 

Grzyb, Agnieszka Oleśkiewicz i Janusz Bałon wraz  
z dyrektor GOK-O Anną Ogniewską i instruktorem  
Jarosławem Kraską. Wieniec reprezentujący po-
wiat ostrołęcki wykonany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łodziskach (gm. Lelis) został wy-
różniony w konkursie ,,Na najładniejszy wieniec 
dożynkowy’’. Wykonawcy otrzymali dyplom, 
statuetkę i nagrodę rzeczową.  (AO)
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Witamy w gronie pierwszoklasistów
 Nowy rok szkolny dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych w naszej Gminie to wielkie przeżycie. Jedni rozpoczynają 
swoją przygodę z nauką, a drudzy tworzą nowe społeczności w klasach szkoły o wyższym stopniu dojrzałości. Wszyscy są dumą naszej Gminy i 
dlatego publikujemy ich zbiorowe portrety, życząc uczniom, ich rodzicom oraz wychowawcom i nauczycielom całorocznych sukcesów.

 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 
Szkoła Podstawowa w Białobieli  (wychowawczyni – Justyna Rzewnicka)  (wychowawczyni – Iwona Krupka) 

Szkoła Podstawowa w Lelisie I klasa  (wychowawczyni – Jolanta Chmielewska) I klasa A (wychowawczyni – Agnieszka Bacławska)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 
Kl. IA (wychowawczyni – Elżbieta Stenka)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim 
(wychowawczyni – Zofia Niechoda) 
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Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 
(wychowawczyni – Elżbieta Późniewska) 

Szkoła Podstawowa w Obierwi 
(wychowawczyni – Katarzyna Dziekońska) 

Szkoła Podstawowa w Olszewce (wychowawczyni – Grażyna Bobik) Publiczne Gimnazjum w Lelisie Kl. I a (wychowawczyni – Krzysztof Gawrych)

Publiczne Gimnazjum w Lelisie Kl. I b (wychowawczyni – Ewa Glinka) Publiczne Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim 
Kl. Ia (wychowawczyni –  Grażyna Szczubełek)

Publiczne Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim  
Kl. I b (wychowawczyni –  Magdalena Stoma-Pawelec) 

Publiczne Gimnazjum w Obierwi 
(wychowawczyni – Wojciech Suska)

Fot. Antoni Kustusz
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 VI edycję gminnego konkursu plastycznego 
„Jan Paweł II w oczach dziecka” zorganizowanego 
w 2015 r. przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce 
we współpracy z ks. proboszczem parafii p.w. 
Świętej Anny w Dąbrówce Stanisławem Grosfel-
dem oraz Radą Rodziców podsumowano w trak-
cie uroczystości szkolnej połączonej z konkursem 
recytatorskim, która odbyła się 16 października 
tamtejszej salce rekreacyjnej od wspólnego 
odśpiewania słynnej ,,Barki’’. Honorowy patronat 
nad przebiegiem konkursu objął 
Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik, który 
przywitał wszystkich uczestników 
spotkania oraz wysoko ocenił doko-
nania uczniów zaprezentowane na 
wystawie. Koordynatorem działań 
związanych z organizacją konkursu 
była nauczycielka Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrówce, Wanda Aptacy. 
 Komisja konkursowa w składzie: 
Ewa Czerkas – przewodnicząca, W. 
Aptacy Iwona Krupka, Joanna Du-
szak – sekretarz dokonała podsumo-
wania VI edycji gminnego konkursu plastycznego 
„Jan Paweł II w oczach dziecka”, w którym uczest-
niczyli uczniowie 6 szkół podstawowych, poza 
Lelisem oraz gospodarzami, czyli SP Dąbrówka. 
Zgodnie z regulaminem konkursu spośród 30 
nadesłanych prac plastycznych wyłoniono i 
nagrodzono  prace następujących uczniów: w 
kategorii klas I – III: I miejsce –Julia Wojtylak, SP 
w Białobieli, II m. –Jakub Kurpiewski, SP w Łęgu 
Starościńskim, III m.  –Amelia Lenda, SP w Na-
siadkach oraz wyróżnienia: Karolina Pędzich, SP 
w Białobieli, Bartosz Orzechowski, SP w Olszewce; 
w kategorii klas IV – VI: I m. – Wiktoria Kubeł, SP 
w Łęgu Starościńskim, II m. –Martyna Zaniewska, 
SP w Łęgu Przedmiejskim, III m. –Filip Pawłowski, 
SP w Olszewce oraz wyróżnienia: Filip Pędzich, 
ZS w Łęgu Przedmiejskim i Natalia Wołosz, SP w 
Olszewce. 

 Prace zgłoszone do konkursu były wykonane 
pod kierunkiem następujących nauczycieli: Sła-
womir Kęsicki, Szkoła Podstawowa w Białobieli, 
Katarzyna Izydorczyk, SP w Nasiadkach, Elżbieta 
Późniewska, SP w Nasiadkach, Grażyna Nowa-
kowska, Zespół Szkół w Obierwi, Grażyna Bobik, 
SP w Olszewce, Renata Kurpiewska, Zespół Szkół 
w Łęgu Przedmiejskim, Zofia Niechoda, SP w Łęgu 
Starościńskim, Alicja Brodzik, SP w Łęgu Starościń-
skim oraz Maria Bakuła, SP w Łęgu Starościńskim. 

 Po prezentacji wyników konkursu plastycz-
nego wystąpili uczniowie, którzy zgłosili się do 
gminnego konkursu piosenki papieskiej oraz 
do konkursu recytatorskiego. Konkurs piosenki 
przebiegał w dwóch grupach wiekowych: kl. 
I-III oraz kl. IV-VI oraz w dwóch kategoriach: so-
lista i zespół. Zgodnie z regulaminem konkursu 
spośród wykonawców wyłoniono i nagrodzono 
następujących uczniów: W kategorii solista klas I– 
III: miejsc nie przyznano, a wyróżnienie otrzymali: 
Julia Jatczak, SP w Olszewce i Wiktoria Nadolna, 
SP w Łęgu Starościńskim; w kategorii solista 
klas IV – VI: I miejsce – Wiktoria Berkowska, ZS w 
Łęgu Przedmiejskim i Zuzanna Szczepanek, ZS w 
Obierwi, II m. – Wiktor Rumiński, SP w Łęgu Staro-
ścińskim,   III m. – Maja Korzeniecka, SP w Białobieli 
i Szymon Antoszewski, SP w Olszewce; w kategorii 
zespół,  kl. I – III: I miejsce – SP w Nasiadkach, II m. 

– SP w Łęgu Starościńskim; w kategorii zespół, kl. 
IV – VI: I m. – ZS w Łęgu Przedmiejskim, II mi. – SP 
w Łęgu Starościńskim, III m. – SP w Białobieli i SP 
w Olszewce, wyróżnienie – SP w Nasiadkach i ZS 
w Obierwi. 
Uczniowie biorący udział w konkursie byli przy-
gotowywani przez następujących nauczycieli: 
Mariolę Bakułę, Renatę Kurpiewska, Zespół Szkół 
w Łęgu Przedmiejskim, Jarosława Kraskę i Sławo-
mira Kęsickiego. 

 Po występach śpiewaków swoje 
umiejętności zaprezentowali recyta-
torzy. Trzeba stwierdzić, że poziom 
wielu recytacji był bardzo wysoki, 
co potwierdza jakość pracy nad 
kulturą żywego słowa w szkołach 
naszej gminy. Zdaniem jury, któremu 
przewodniczyła Ewa Czerkas, dyr. SP 
Dąbrówka, na wyróżnienie zasłużyli: 
W kategorii klas I– III, I m. Julia Kawa-
łek, ZS w Łęgu Przedmiejskim, II m. 
Magdalena Niechoda, SP w Łęgu Sta-
rościńskim,  III m. Daria Parzychowska, 

SP w Białobieli; w kategorii klas IV – VI: I m. Viktoria 
Bardyszewska, ZS w Łęgu Przedmiejskim, II m. Piotr 
Łępicki, SP w Łęgu  Starościńskim, III m. Wiktoria 
Wiśniewska, ZS w  Obierwi. 
 Uczniowie, którzy wystąpili w konkursie 
recytatorskim byli przygotowywani przez nastę-
pujących nauczycieli: Alicję Brodzik, Beata Brzeską, 
Grażynę Nowakowską, Katarzynę Izydorczyk, Re-
natę Kurpiewską i Sławomira Kęsickiego. Zgodnie 
z tradycją tych konkursów wszyscy nauczyciele, 
którzy podjęli się trudu przygotowania uczestni-
ków otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
 O dobry klimat w trakcie konkursowych 
zmagań postarali się rodzice z Rady Rodziców, 
którzy przygotowali dla wszystkich uczestników 
smakowite i zdrowe kanapki oraz ciasta. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Jan Paweł II w oczach dziecka

Ilu mamy uczniów w roku szkolnym 2015/16 (dane ZASiP z 30 września 2015)

Szkoły podstawowe
Oddziały Przedszkolne

I II III IV V VI liczba 
uczniów

liczba
oddz.PP l. dzieci l. oddz.

Białobiel 35 2 15 18 15 17 14 9 88 5

Dąbrówka 24 1 8 7 18 3 11 7 54 5

Lelis 24 23 1 44 18 19 23 17 29 150 7

Łęg Przedmiejski 31 2 14 25 27 23 23 16 128 6

Łęg Starościński 22 1,5 8 7 5 8 7 6 41 3,5

Nasiadki 16 1 7 11 9 6 7 11 51 4

Obierwia 20 1 15 8 8 10 4 5 50 4

Olszewka 12 1 10 16 5 12 5 11 59 4

Razem 207 10,5 121 110 106 102 88 94 621 38,5

Publiczne gimnazja KL. I KL. II KL. III liczba uczniów Liczba oddziałów

Lelis 48 33 60 141 6

Łęg Przedmiejski 33 26 43 102 5

Obierwia 18 19 14 51 3

Razem 99 80 117 294 14



11

Nagrody i wyróżnienia dla pracowników oświaty

 Dziękujemy za codzienny trud wrażliwości na 
potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i zaan-
gażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz za 
wskazanie im właściwej drogi życia. Niech Wam 
nigdy nie zabraknie cierpliwości i troski o dobro 
wspólne, jaką jest powierzona Wam młodzież – 
napisali z okazji obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej w przesłaniu do nauczycieli i pracowników 
naszej gminnej oświaty wójt gminy Stefan Prusik  
oraz  przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek. 
 Tegoroczne obchody tradycyjnego Dnia 
Nauczyciela odbyły się w naszych szkołach 
miedzy 13-15 października. W uroczystościach 
tych uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, 
wręczając najbardziej zasłużonym nagrody Wójta 
Gminy. Do słów uznania i wyrazów szacunku 
dołączyli dyrektorzy szkół, wręczając nagrody 
dyrektorskie (wykaz publikujemy obok).
 Ale i tak najbardziej wszystkich cieszyły 
płynące od serca występy dzieci i młodzieży, 
które przygotowały okolicznościowe programy, 
pokazywały jakie są sprawne i dowcipne. Świad-
kami tych popisów byli ich rodzice, dziadkowie i 
babcie. 
 - W ten właśnie sposób Dzień Edukacji Naro-
dowej staje się  świętem całej miejscowej szkol-
nej społeczności. W naszej szkole to niezwykle 
ważne, bo przygotowujemy się do uroczystego 
przyjęcia imienia Jana Pawła II, wielkiego Polaka i 

niezwykłego pedagoga, którego nauczanie spaja 
w jedność tę naszą niewielką gromadę – powie-
działa wzruszona Maria Puławska, dyrektorka 
szkoły w Łęgu Starościńskim. 

 
 

My odwiedziliśmy szkoły w Białobieli, w Nasiad-
kach i w Łęgu Starościńskim, ale prezentując ich 
obchody dołączamy się do najlepszych życzeń dla 
wszystkich. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Coroczne obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej stanowi okazję do uroczystego wręczenia 
odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli, 
pracowników administracji szkolnej i obsługi 
szkół. W tym roku nagrody i wyróżnienia otrzy-
mali: 

Medal Komisji Edukacji Narodowej
1. Bogumiła Mierzejewska – ZS w Obierwi
2. Barbara Owczarska – ZS w Lelisie

Nagroda Starosty Ostrołęckiego 
1. Urszula Laska – dyrektor ZS Lelis

Nagrody Wójta Gminy 
Dyrektorzy:
1. Anna Górska - SP Olszewka
2. Sylwia Smilgin – Kamińska - SP Nasiadki

Nauczyciele:
1. Agnieszka Szczubełek - ZS Obierwia
2. Dorota Zaniewska - PG Lelis
3. Justyna Przeradzka - SP Lelis
4. Rafał Kosek - SP Białobiel
5. Zofia Niechoda - SP Łęg Starościński
6. Barbara Pawłowska -  SP Olszewka
7. Irena Pijanowska - SP Nasiadki

Obsługa szkól:

1. Hanna Lenda - ZS Lelis
Nagrody dyrektorów szkół 
w szkołach gminy Lelis 

Szkoła Podstawowa w Białobieli
Nauczyciele: Beata Modzelewska, Hanna Ró-
życka, Justyna Rzewnicka, Malwina Tykałowicz; 
obsługa:  Anna Ziemak, Jacek Ziemak, 

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Nauczyciele: Joanna Duszak , Monika Sakowska; 
obsługa : Angelika  Prusaczyk 
     
Szkoła Podstawowa w Lelisie
Nauczyciele: Danuta Aptacy, Katarzyna Brzuzy, 
Jolanta Olkowska, obsługa: Monika Chaberek, 
Marzena Mrozek, Małgorzata Dawid, Irena 
Puchalska.   
                                                     
Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim
Nauczyciele: Maria Bakuła, Mariola Kruczyk, Alicja 
Brodzik, Dorota Piersa, Beata Brzeska; obsługa: 
Hubert Karczewski, Beata Łysiak, 

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach
Nauczyciele: Jolanta Kurpiewska, Izabela Że-
browska; obsługa: Grażyna Duszak, Wioleta 
Mrozek, 

Szkoła Podstawowa w Olszewce
Nauczyciele: Grażyna Bobik, Mariola Pawłowska, 
Barbara Rząsińska; obsluga: Małgorzata Jędryka-
-Bałon, 

Publiczne Gimnazjum w Lelisie
Nauczyciele: Celina Bałon, Aldona Gumkowska, 
Monika Wilczek; obsługa: Grażyna Domurad, 
                        
Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim
Nauczyciele: Ewa Napiórkowska, Edyta Prusa-
czyk, Alina Marzewska, Alina Puchalska, Marzena 
Kowalska, Anna Bieńkowska, Magdalena Stoma-
-Pawelec, Artur Grzybowski, Grażyna Szczubełek, 
Irena Złotkowska, Krystyna Zera, Dorota Śledzik; 
obsługa: Dorota Perzanowska, Agnieszka Piersa, 
Zofia Szczubełek, Hanna Arcichowska, Alina 
Pyskło, Dariusz Kurpiewski,  

Zespół Szkół w Obierwi
Nauczyciele: Monika Jatczak, Bożena Choroszew-
ska, Bożena Załęska; obsługa: Zofia Gadomska, 
Sylwia Sobiech, 

Szkoły Powiatowe w Lelisie
Nauczyciele: Wioletta Tomczak, Marta Trzcińska; 
obsługa: Katarzyna Monika Czerkas. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie wzięła 
udział w akcji „Narodowe Czytanie”, ogłoszonej 
przez  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Akcja 
ta odbywa się od 2012 roku, zaś  jej celem jest 
popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnie-
nie poczucia tożsamości narodowej. Tegoroczne 
czytanie odbyło się 5 września na skwerze przy 
fontannie obok budynku GOK-O.   Narodowe 
Czytanie w Lelisie zainaugurował  Wójt  Gminy 
Lelis Stefan Prusik odczytaniem fragmentu „Lalki” 

Bolesława Prusa.  Następnie  tę wielką powieść  
B. Prusa czytali: Urszula Laska, Anna Ogniewska, 
Iwona Choroszewska-Zyśk, Jadwiga Dąbkowska. 
Podziwiano piękną polszczyznę i nienaganną 
dykcję wszystkich czytających.  Spotkaniu towa-
rzyszyła kurpiowska muzyka w wykonaniu Ryszar-
da Długokęckiego,  jednego z członków Orkiestry 
Kurpiowskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania, 
którzy przynieśli własne egzemplarze ,,Lalki’’ otrzy-
mali  stempel okolicznościową pieczęcią przysłaną 
do biblioteki z Kancelarii Prezydenta. (BS) 

Narodowe Czytanie

Uznanie za trud 
wychowania
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 Filia Biblioteczna w Obierwi gościła  Joannę 
Banach – pięciokrotną Mistrzynię Polski w lekko-
atletyce, która 17 września odwiedziła Obierwię.     
Utalentowana lekkoatletka pochodzi z miejsco-
wości Tatary gm. Kadzidło. Ukończyła Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego w Warszawie. Obec-
nie trenuje w kadrze narodowej, jednocześnie 
studiując na Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie. Przygodę ze sportem zaczęła w 
2008 roku. Od tamtego czasu w bardzo szybkim 
tempie zaczęła rozwijać się jej sportowa kariera. 
W 2013r. reprezentowała nasz kraj w Młodzie-
żowych Mistrzostwach Europy w Tampere, na 
których zajęła piąte miejsce. Jak zapowiedziała 
na spotkaniu niebawem  zamierza 
solidnie przygotowywać się do kwa-
lifikacji na letnie Igrzyska Olimpijskie 
w Rio de Janeiro.
 W czterech spotkaniach z naszym 
gościem, każdym dla innej grupy wie-
kowej, uczestniczyła cała społeczność 
uczniowska Zespołu Szkół w Obierwi. 
Na najmłodszych, uczniach klas I-III 
największe wrażenie zrobiły zwycię-
skie trofea i filmy z treningów, czy też 
fotoreportaże z obozów sportowych. 
Spotkanie dla klas IV-VI zdominowała 

forma wywiadu, gdzie z dużym profesjonali-
zmem w rolę dziennikarza wcieliła się Zuzanna 
Szczepanek z kl. IV. Nie zabrakło również pytań 
dodatkowych, padających z ust pozostałych 
uczniów. Gimnazjaliści natomiast z dużym 
zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowieść 
Mistrzyni o codziennym życiu sportowca oraz 
kolejnych szczeblach kariery sportowej. Podczas 
spotkania Joanna Banach wielokrotnie zwracała 
uwagę na to, jak ważne są w życiu cele, pasja i 
samo wykształcenie. Podkreśliła, że warto dążyć 
do realizacji marzeń,  chociaż droga często nie 
należy do łatwych. 

Bożena Załęska 

 Po raz 24. na boisku LZS w Szafarczyskach 
spotkali się 20 września smakosze pieczonego 
ziemniaka. Ulewny deszcz zniechęcił do rozegrania 
odwiecznego meczu Kawalerowie-Żonaci, ale i tak 
prawie wszystko się udało.    
 Jak to jest w tradycji tego jesiennego festynu 
najpierw rywalizowały dzieciaki, którym pomy-
słowe konkurencje wymyśliły i przeprowadziły 
Katarzyna Izydorczyk i Irena Pijanowska  ze szkoły 
w Nasiadkach. W zbieraniu ziemniaków zwyciężył 
Sebastian Kamiński, który wyprzedził Patrycję 
Pędzich i Dagmarę Prusaczyk. Bieg w workach 
wygrał Przemek Duszak, pokonując Amelię Lendę i 
Patrycję Porębę. Grę w kręgle wygrał Wiktor Pawel-
czyk, przed Łukaszem Laskowskim i Sebastianem 
Pędzichem.  Za wycinanie figurek z ziemniaka 
przyznano I miejsce Kasi Marczak, zaś II nagrodę 
otrzymali: Paula Nasiadka, Julia Kandybowicz i 

Kacper Parzych. Najcelniej rzucała ziemniakiem 
do koszyka Kinga Pędzich, nie dając się wyprzedzić 
Kornelii Gromek i Kamili Kaliszewskiej. 
 Dorośli rywalizowali w strzelaniu z wiatrówki, 
które wygrał Daniel Kaliszewski, wyprzedając 
Wiesława Wiskiego i Wiesława Marzewskiego. Od 
lat wzbudzającą największe emocje konkurencję 
podnoszenia ciężarka 15 kg wygrał Daniel Kali-
szewski, przed Dariuszem Mrozem i Jarosławem 
Laskowskim.  
 Deszczowe nastroje rozpraszał swoim wystę-
pem zespół śpiewających pań z Nasiadek, pracu-
jący na co dzień z Jarosławem Kraską z GOK-O. Ale 
nie tylko to, bo panie z zespołu pod kierunkiem 
Agnieszki Gromek napiekły bardzo smaczne ciasta 
i tym sposobem wzbogaciły ziemniaczaną ucztę. 

  Dariusz Mróz
Fot. Jakub Mróz 

Spotkanie z Mistrzynią Polski 

Pieczony ziemniak to jest to

 Po pozytywnych uchwałach Rady Powiatu, 
która na XI sesji 19 października poparła wniosek 
starosty Stanisława Kubła, by wesprzeć kwotą 
blisko 4 mln zł (w tym 450 tys. zł dla gminy Lelis)  
zadania drogowe, które miałyby być realizowane 
przez gminy oraz miasta Myszyniec i Ostrołęka w 
ramach  Programu Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,  
prace nad przygotowaniem wniosków ruszyły 
pełną parą.  Do programu tego powiat przygoto-
wuje dwa wnioski. Powiat ostrołęcki chce razem 
z samorządami przystąpić do realizacji dwóch 
zadań drogowych: rozbudowy drogi powiatowej 
Kadzidło – Łyse – Łączki – etap II; rozbudowy 
drogi powiatowej Czarnia – Bandysie – Zawady 
oraz przebudowy drogi powiatowej Myszyniec – 
Zdunek – Bartniki – etap III. Dzięki modernizacji 
jezdni obu przygotowanych do wniosku inwe-
stycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Zostaną podniesione standardy 
techniczne dróg i ich parametry użytkowe. Po 
przebudowie nawierzchnia dróg będzie miała 
6   m szerokości oraz podwyższone parametry 
nośności przewidziane dla obciążenia ruchem 
KR1. Ponadto drogi wzbogacone zostaną  
o ścieżki pieszo- rowerowe.
 Jak podkreślił podczas sesji starosta ostro-
łęcki Stanisław Kubeł, żeby móc otrzymać 
dofinansowanie z programu na realizację plano-
wanych (wnioskowanych) inwestycji, samorządy 
powinny dysponować 50 % wkładem własnym 
uzyskanym z własnego budżetu oraz budżetów 
partnerów (w tym przypadku będą samorządy, 
na terenie których zlokalizowana jest inwestycja). 
Ponadto projekty partnerskie otrzymują większą 
liczbę punktów, na podstawie których przyznaje 
się dotacje. 
 Po decyzjach Rady Powiatu porozumienie 
partnerskie powiatu i gminy dotyczące współ-
finansowania inwestycji drogowych przygo-
towywanych do „Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016- 2019” (dawniejszy Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych) zostały podpisa-
ne 23 października  w Starostwie Powiatowym  
w Ostrołęce. Sygnatariuszami porozumienia są 
powiat ostrołęcki oraz gminy: Czarnia, Myszyniec, 
Baranowo, Lelis, Rzekuń i Łyse, a także Spółdzielnia 
Mleczarska „Mlekovita” w Baranowie oraz Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych.  

Antoni Kustusz
fot. archiwum Starostwa Powiatowego

Porozumienia, 
które zapewnią 
dobre drogi
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 Mieszkańcy trzech sołectw - Gibałki, Łodzisk 
i Szafarni w sobotnie popołudnie 26 września 
spędzali wolny czas na sportowo i rekreacyjnie. 
 Młodzież rozegrała towarzyski mecz piłki 
nożnej. Drużyna Szafarnia - Gibałka pokonała 
drużynę z Łodzisk wynikiem 8:1, nawiązując tym 
samym do słynnych w całym powiecie tradycji 
LZS-owskich sportowców z tych wsi, o czym 
przypominał im mistrz w rzucie oszczepem i 
granatem Stanisław Nieciecki, późniejszy organi-
zator imprez i zawodów LZS w naszym regionie.  
 Dzieci rywalizowały między sobą w konkuren-
cjach takich jak: rzut beretem sołtysa, dmuchanie 
balonów, literacka zgaduj-zgadula, rzut ringiem 
na pachołek, bieg z piłką w kolanach, rzut do ob-
ręczy, skakanka, skoki do koła z obu nóg, niesienie 
ziemniaka na łyżce, rzut ziemniakiem do koła, zbie-
ranie ziemniaków. Po podsumowaniu wyników z 
poszczególnych konkurencji zwycięzcami zostali: 
I miejsce Julia Krystian, Viktoria 
Bardyszewska , II miejsce: Pa-
tryk Bardyszewski, Mikołaj Kulas, 
Sara Ejzemberg,  III miejsce: Olek 
Wołosz, Oskar Kobyliński, Jakub 
Kobyliński, IV miejsce: Marcelina 
Wołosz, Jakub Kosakowski, Wik-
toria Deptuła, Natalia Duszak, 
Wiktor Kobyliński oraz V miej-
sce: Alicja Duszak i Kamil Grzyb. 
 Dorośli też mieli swoje zada-
nie. Gospodynie przygotowały 
na konkurs przepyszne ciasta i 
półmiski pełne mięsnych smako-
łyków. Uczestnikami tego kon-

kursu byli: Dorota Krystian, Anna Domalewska, 
Bożena Prusaczyk, Maryla Dawid, Milena Bałon, 
Jagoda Kobylińska, Halina Deptuła, Mirosława 
Kulas, Danuta Ejdys oraz Gospoda pod Jemiołami. 
 Zwycięzcy konkurencji sportowo-rekreacyj-
nych i konkursu na ciasto i półmisek mięs otrzymali 
nagrody rzeczowe. Nagrody wręczyli Wójt Gminy  
Lelis Stefan Prusik i dyrektor GOK-O Anna  
Ogniewska.
 Było ognisko i pieczone ziemniaki, był grill  
i kiełbaski oraz piwo kozicowe. Nie zabrakło muzy-
ki, a do tańca przygrywał zespół Muszkieterowie  
z Białegostoku z popularnymi utworami Majki 
Jeżowskiej.
  Organizatorami imprezy były rady sołeckie 
Gibałki, Łodzisk i Szafarni, które wsparł organiza-
cyjnie Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w 
Lelisie. (AO)

Fot. Antoni Kustusz 

 Lekkoatleci z naszej gminy, którzy trenują w 
UKS Siódemka Ostrołęka pod okiem trenerów 
Dariusza Dąbrowskiego i Marka Mierzejewskiego  
bardzo dobrze zaprezentowali się w Mistrzo-
stwach Mazowsza Młodzików, które odbyły się 6 
września  w Warszawie. Złoty medal i tytuł Mistrzyń 
Mazowsza wywalczyła sztafeta dziewcząt w skła-
dzie: Marta Łada, Renata Kołodziejczyk, Victoria 
Ejzemberg i Karolina Krukowska osiągając dobry 
czas 53.56 s. Medal srebrny w biegu na 600 m 

zdobył Adam Piątkowski z czasem 1:28.67, ustana-
wiając tym wynikiem swój nowy rekord życiowy.
 Potwierdzeniem dobrej formy A. Piątkow-
skiego, pochodzącego ze Szwendrowego mostu, 
ucznia 3 kl. PG w Obierwi był start w biegu na 
600 m w  Międzywojewódzkich Mistrzostwach  
Młodzików, które odbyły się  13 września w Pa-
słęku.  Adam Piątkowski wygrał tam bieg na 600 
m osiągając czas 1:30,83s i  podopieczny trenera 
Dariusz Dąbrowskiego nie tylko zdobył złoty 

medal w tej konkurencji, ale 
także wywalczył kwalifikację 
na Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków (Mały Memoriał Kusociń-
skiego) , które odbyły  się 26 i 
27 września w Radomiu. 
 Debiutujący w zawo-
dach tej rangi A. Piątkowski 
zajął w ocenie trenera bardzo 
dobre 13.  miejsce z wynikiem 
1:29,91. Tak więc rośnie nam 
kolejne pokolenie  utalento-
wanych  biegaczy i oby tak 
dalej.

Antoni Kustusz
Fot. archiwum 

Babie Lato w Gibałce

Medaliści z naszej gminy

 Na trasie tegorocznego 29. Samochodo-
wego Rajdu Honorowych Dawców Krwi , który 
odbył się 12 września w Lelisie, wystartowało 
15 załóg.  Zadaniem uczestników było prze-
jechanie wyznaczonej trasy oraz wykonanie 
wszystkich zadań według regulaminowych 
wskazań i w ustalonym limicie czasowym.  
Rajd miał charakter zarówno turystyczny, jak i 
konkursowy. Na trasie zlokalizowane były punk-
ty kontroli przejazdu, w których organizatorzy 
przewidzieli sprawdzian z wiedzy o przepisach 
ruchu drogowego, o działalności PCK, z  krajo-
znawstwa, ale również sprawdzenie praktycznej 
znajomości udzielenia pierwszej pomocy. W 
gronie najlepszych załóg znaleźli się także krwio-
dawcy z naszej gminy. Najlepsze miejsca zajęli: 
1. Wojciech Czaplicki i Radosław Marias, 2. Paula 
Stryjewska i Marcin Załęski, 3. Anna Chorąży i 
Kamil Chorąży, 4. Michał Chorąży i Jacek Po-
pławski, 5. Mateusz Frydrych i Jarosław Frydrych. 
        Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy 
i puchary. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni 
drobnymi upominkami. Na zakończenie spotka-
nia organizatorzy przygotowali poczęstunek. (ak) 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 W niedzielne popołudnie 18 października 
2015 r. na nowo zakupionym placu wiejskim 
deszcz nie przeszkadzał w spotkaniu integracyj-
nym mieszkańców wsi Łodziska, gdzie przy grillu 
i ognisku z pieczonymi ziemniakami odbyło się 
pierwsze spotkanie mieszkańców wsi Łodziska. 
Pod daszkiem, przy suto zastawionym stole, o 
który to zadbały miejscowe gospodynie, biesiado-
wano i snuto plany dotyczące  zagospodarowania 
działki i założenia Koła Rolników „ZAGAJNICA” w 
Łodziskach. Spotkanie integracyjne swoją obec-
nością zaszczycili Wójt Gminy Lelis - Stefan Prusik, 
radni gminy - Stanisław Szczepanek, Janusz Bałon, 
oraz dyrektor GOK-O - Anna Ogniewska. Działka 
została zakupiona z funduszu wiejskiego. Teraz 
czeka na ogrodzenie i urządzenie. (AO)

Fot. Anna Ogniewska 

Honorowi 
krwiodawcy 
na rajdowych trasach 

Łodziska zyskały plac 
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  Po przyjęciu przejazdu przez gminę Lelis 
jednego z etapów kolarskiego Wyścigu Dookoła 
Mazowsza, 27 września mieliśmy kolejne duże wy-
darzenie z rowerzystami w roli głównej. Tym razem 
do naszej gminy zawitali uczestnicy trzeciej rundy 
wyścigu kolarskiego  Kurpie MTB, którzy ścigając 
się po leśnych duktach wokół stadionu ZS w Lelisie 
oraz po drogach naszej gminy poznawali uroki 
naszej małej Ojczyzny. Organizatorem wyścigu, 
w którym rywalizowało ponad 120 zawodniczek 
i zawodników w różnych kategoriach wiekowych,  
był Klub Kolarski 24h, któremu pomogły władze 
naszej gminy oraz Nadleśnictwo. Leśnicy zgodzili 
się udostępnić leśne trasy leśnictwa Łodziska,  
a nasi strażacy ochotnicy pomogli zabezpieczyć 
trasy przejazdu. 
 Najmłodsi rowerzyści zmierzyli się w wyścigu 
o ,,Złoty dzwonek’’, który organizowała Aleksan-
dra Nowak, a na trasach przy stadionie młodzież 
ścigała się na dystansie 6 km, zaś dorośli zmierzyli 
się z 20 km, trudną i urozmaiconą  trasą, która 
kobiety pokonały raz, zaś mężczyźni dwukrotnie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne medale, 
a najlepszym wręczono cenne nagrody. Tak więc 
wszyscy wyjeżdżali z Lelisa bardzo zadowoleni. 
 O sprawny przebieg zawodów dbali sędzia 
główny Jerzy Dąbrowski z ekipą sędziowską, biu-
ro zawodów poprowadził  Andrzej Gumkowski, 
któremu pomagał spiker Leszek Kaczyński z Radia 
OKO, a o wszelkie informacje zadbał Marek Kar-

czewski, niestrudzony organizator 
wszystkich działań Klubu Kolarskiego 
24h. 
 O ich pracy bardzo ciepło wyraził 
się wójt Stefan Prusik, podkreślając, 
że jeśli nasza gmina ma się promo-
wać na forum regionu i w kraju, to 
właśnie poprzez takie doskonale zor-
ganizowane i masowe wydarzenia,  
których znajdą szansę starty także 
nasi mieszkańcy, jak choćby cała, wielopokole-
niowa rodzina Parzychowskich z Białobieli. Oni 
dadzą przykład innym i ten sport utrwali się wśród 
naszej młodzieży i wśród dorosłych – stwierdził 
wójt Stefan Prusik.  
 W najbardziej prestiżowej kategorii maxi dla 
dorosłych na dystansie 40 km zwyciężył Rafał 
Wróblewski Przasnysza, który na mecie dość wy-
raźnie wyprzedził Łukasza Milewskiego z Białego-
stoku oraz Wojciecha Zycha, także z Białegostoku.  
Z naszych kolarzy najlepsze 12.miejsce zajął 
Paweł Niedbała z Dąbrówki, a Grzegorz Ziemak 
z Lelisa był 23. w gronie 37 sklasyfikowanych 
kolarzy. W rywalizacji kobiet na dystansie 20 km 
zwyciężyła Olga Niewiarowska z Gdańska, przed 
Anna Ostrowską z Chorzel oraz Katarzyną Sieńko 
z Białegostoku. Ogółem wystartowało 9 pań. Na 
krótszym dystansie 20 km rywalizowali również 
panowie. Na taki start zdecydowało się 39 za-
wodników. Zwyciężył Zbigniew Obrycki z Łomży, 

przed Maciejem Papiernikiem z Białegostoku oraz 
Jakubem Regulskim z Przasnysza. Najlepsze spo-
śród startujących mieszkańców naszej gminy, bo 
16. miejsce zajął Jarosław Makowiecki z Olszewki, 
a Łukasz Sęk był 23 na mecie. 
 Szansą pokazania się dla mniej zaawanso-
wanych był wyścig mini na dystansie 6 km, który 
wygrał Kamil Grabowski z Olszewa Borek, przed 
Michałem Fularskim z Przasnysza i Szymonem 
Białczakiem z Nowej Wsi. Jakub Kosakowski  
z Łodzisk zajął 7 miejsce. Na tym samym dystansie 
wśród pań wygrała Luiza Wawer z Prostek, przed 
Martą Gawek z Ostrołęki i Wiktorią Ejzemberg  
z Łodzisk. Dzielnie walcząca na trasie Daria Parzy-
chowska z Białobieli na finiszu nieco osłabła i zajęła 
4. miejsce. Ale i tak wszystkim startującym należały 
się serdeczne gratulacje, podobnie jak medale  
i  ciepły posiłek, który czekał po przejechaniu mety. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka 
Województwa Mazowieckiego oraz  Starosty Po-
wiatu Ostrołęckiego pod Patronatem Wójta Gmi-
ny Lelis  organizowane w Lelisie najczęściej we 
wrześniu, tym razem odbyły się 17 października 
i mimo wielu obaw pogoda dopisała a wszyscy 
zawodnicy dobiegli do mety. Tegoroczne biegi 
zorganizowano  już po raz 16. Postarali się o to 
pracujący ręka w rękę działacze i wolontariusze 
LZS, SZS, nauczyciele wf i pracownicy oświaty, 
kultury i Urzędu Gminy. W biegach uczestniczyli  
dzieci i dorośli  w różnych grupach wiekowych, 
począwszy od przedszkolaków, a skończywszy 
na wytrawnych zawodnikach. W tym roku na 
trasach biegów ulokowanych na stadionie ZS w 
Lelisie i wokół niego   stanęło  341 osób z terenu 
powiatu ostrołęckiego, z miasta Ostrołęki oraz  
z sąsiednich powiatów. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii otrzymali puchary, dyplomy, 
medale i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy 
mieli zapewniony gorący posiłek i herbatę. 
 - Celem naszych jesiennych biegów jest 
promocja aktywnego stylu życia.
 Mając na uwadze tak liczną grupę spor-
towców zrzeszonych w Szkolnych Klubach 

Sportowych i osób niezrzeszonych, 
biorących udział w tych biegach 
mam nadzieję, że nasz cel został zre-
alizowany. Dlatego będziemy nadal 
kontynuować i propagować zdrowy 
styl życia połączony z kontaktem 
z naturą. Popularyzacja sportu 
masowego dla dzieci i dorosłych 
to nadrzędny cel naszej gminy i bę-
dziemy go konsekwentnie realizo-
wać. Dzięki tym biegom pojawiają 
się nowe talenty, jak dzisiejszy zwycięzca wśród 
gimnazjalistów Adam Piątkowski z Obierwi, jak 
wielu, wielu innych biegaczy wywodzących się 
z naszej gminy  – powiedział na zakończenie 
wójt Stefan Prusik, dziękując wszystkim, którzy 
pomogli przy organizacji biegów, a zwłaszcza 
niestrudzonej prowadzącej Sylwii Smilgin-Ka-
mińskiej, komisji sędziowskiej, która pracowała 
w składzie  Dariusz Mróz, Stanisław Szczepanek 
i Kazimierz Majk, sekretarzom zawodów Andrze-
jowi Przeradzkiemu, Barbarze Sęk, starterowi 
Maciejowi Brzeskiemu oraz gościom z radnym 
wojewódzkim Marianem Krupińskim oraz sta-
rostą ostrołęckim Stanisławem Kubłem na czele.  

 Do dekoracji oraz nagrodzenia  po każdym 
biegu zapraszano pierwszych sześciu biegaczy, 
ale na podium stawało tylko trzech, chociaż w 
tym biegu po zdrowie wszyscy byli zwycięzca-
mi.  Nazwiska tych którym udało się wyprzedzić 
innych i zdobyć medale, puchary i wyróżnienia 
z rąk Wójta Gminy Stefana Prusika oraz radnego 
sejmiku województwa mazowieckiego Mariana 
Krupińskiego na stronie gminy: www.lelis.pl  
 W ogólnej punktacji szkół zwyciężyli goście 
z SP 7 Łomża, którzy zebrali 27 punktów, a na 
drugiej pozycji uplasowały się  SP Antonie i SP 
Myszyniec z dorobkiem 8 punktów. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Rowerem wjedziesz wszędzie

Jesienne bieganie dla zdrowia 
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 Trener GLKS Lelis  Jerzy Dawid narzeka, że nie 
ma możliwości zebrania pełnego składu na każdy 
mecz. Taki stan rzeczy w zespole, który stale się 
odbudowuje, ma ogromne znaczenie. Trudno się 
zgrać, młodzi nie zawsze zdołają wykonać trudne 
zadania, a w efekcie sypią się bramki. Gdyby cho-
ciaż za każdym razem o tę jedną więcej niż dla 
przeciwnika, ale nie zawsze się udaje.     
 Tak więc po jesiennej rundzie rozgrywek B-kla-
sy nasz gminny klub plasuje 
się na 5. miejscu z dorobkiem 
12 punktów po 9 meczach, z 
których GLKS 4 wygrał i 5 prze-
grał. W poszczególnych spo-
tkaniach nasi piłkarze uzyskali 
wyniki: z Iskrą Zaręby Kościelne 
5:2, z Orzem Goworowo 3:0, 
z WKS Mystkówiec Stary  3:4, 
ze Świtem Baranowo 0:2, z 

GKS Pokrzywnica 5:0, z Koroną II Ostrołęka 0:3, z 
FC 2013 Różan 3:0, z KS Pniewo 0:3 i w ostatnim 
meczu rundy na własnym stadionie z KS Pniewo 
2:4. Bramek sporo. Najbardziej cieszy, że na liście 
strzelców są także młodzi, perspektywiczni gracze, 
ale punktów do tabel nie przybyło. Więc pozostaje 
czekać do wiosny i planować, jak się zrewanżować.

 (ak)
Fot. Antoni Kustusz 

 W Rzekuniu odbyły się 17 października Mi-
strzostwa Powiatu Ostrołęckiego w piłce nożnej 
dla Publicznych Gimnazjum w kategorii dziew-
cząt. Drużyna dziewcząt z PG w Lelisie osiągnęła 
dobry wynik zajmując II miejsce. Oto jej wyniki 
osiągnięte w tym turnieju: Kadzidło - Lelis 0 : 0,  
Lelis - Czerwin  4 : 0. W półfinale nasz zespół (PG 
Lelis) pokonał drużynę z Zalasa 3 : 0,  natomiast 
Kadzidło ograło Ołdaki 2 : 0. W finale ponownie 
zagraliśmy z Kadzidłem,  lecz tym razem straciliśmy 
bramkę na 30 s przed końcem meczu i nie udało się 
już odrobić strat . Wynik meczu 1 : 0 dla Kadzidła 
i wielki niedosyt bo wygrana była bardzo blisko,  
a tak pozostało tylko wicemistrzostwo.
   Drużyna wystąpiła w składzie: Katarzyna Domu-
rad, Wiktoria Kowalczyk, Kinga Szewczyk, Diana 
Duszak, Sandra Szymczyk, Karolina Pyskło, Julita 
Kowalczyk, Klaudia Puławska i Karolina Bakuła. 
Trener : Tomasz Jóźwiak. 

 Reprezentacja PG w Lelisie 3 października 
brała również udział w Mistrzostwach Powiatu 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych.  Na 
wyróżnienie zasłużyli Wiktoria Kowalczyk, która  
zdobyła II miejsce w biegu na 1000 m ( rocznik 
2001 ) z czasem 3,21 s. oraz Mateusz Choroszewski, 
który zajął V miejsce ( rocznik 2002).  Natomiast 
10 października  odbyły się także w Ostrołęce 
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Naszą gminę reprezentowała dru-
żyna dziewcząt PG z Lelisa zdobywając V miejsce .

Tomasz Jóźwiak

 Na stadionie MOSIR w Radomiu 5 paździer-
nika  odbyły się finałowe rozgrywki najlepszych 
zespołów chłopców i dziewcząt z całego Mazow-
sza w turnieju Orlika o puchar premiera rządu RP. 
Cztery zawodniczki , uczennice SP Białobiel (Eliza 
i Julita Pietruczuk, Weronika Marias oraz Aleksan-
dra Dymerska- kapitan) znalazły się w składzie 
zespołu „Jantar”, który na tym etapie rozgrywek 
reprezentował okręg ciechanowski- ostrołęcki. 
 Dziewczęta zajęły doskonałe  II miejsce w wo-
jewództwie. Wyprzedził je tylko zespół Ząbkovia 
Ząbki, który  był poza ich zasięgiem i dlatego w 
decydującym meczu przegrały aż 11-0. Wyniki i 

strzelczynie w pozostałych meczach: Jantar- PSP 
Wsola 2-0 (bramki: Wiktoria Chludzińska i Mag-
dalena Dąbrowska); Jantar- Błyszczące Pantery 
Głosków 4-1  (M.Dąbrowska-2, W. Chludzińska i 
Eliza Pietruczuk). 
Ponadto najlepszą zawodniczką finałów została 
wybrana Magdalena Dąbrowska z zespołu Jantar. 
Skład zespołu Jantar: Magdalena Dąbrowska, 
Wiktoria Chludzińska, Aleksandra Dymerska, Zu-
zanna Żebrowska, Sandra Pych, Weronika Marias, 
Julita Pietruczuk, Eliza Pietruczuk, Julia Śniecińska. 
Trener – Rafał Kosek.  Gratulujemy. (ak) 

Fot. Rafał Kosek 

 Po raz pierwszy w dziejach naszego powiatu 
26-27 września w Łysych odbyły się VII Mistrzostwa 
Polski w supermaratonie, czyli  biegu 24.godzin-
nym.  Bieg miał charakter otwarty i uczestniczyli w 
nim osoby zrzeszone w klubach sportowych oraz 
amatorzy. Ogółem na starcie stanęło  60 zawodni-
ków z Polski i za granicy.  Po wyczerpującym, cało-
dobowym biegu  na podium stanęli: w kategorii 
kobiet -  Patrycja Berezowska z wynikiem 238 km 
i 196 m, Milena Grabska- Grzegorczyk - 208 km i 

Agata Matejczuk - 188 km; w kategorii mężczyzn- 
Paweł Szynal - 246 km i 886 m, Roman Elwart- 234 
km i Przemysław Basa- 230 km. Ostrołękę i powiat 
ostrołęcki reprezentowali Bartosz Pliszka, który 
zajął 10 miejsce z wynikiem 201 km i 163 m oraz 
Waldemar Pędzich z Szafarczysk, który przebiegł 
186 km i 746 m.
 - Nie był to dla mnie najlepszy rezultat w takich 
zawodach, skoro mam na koncie nawet rekord 
Polski (243 km 621 m) , ale najbardziej cieszy 

mnie fakt, że po tylu latach wyrzeczeń i treningu 
jeszcze udało się pokonać wielu młodszych rywali, 
że wskaźniki wydajności miałem na tyle dobre, iż 
mogę dalej startować i biegać – stwierdził już po 
odpoczynku Waldemar Pędzich, radny powiatu 
ostrołęckiego oraz zaangażowany organizator 
bardzo udanej imprezy w Łysych, który ma na 
koncie tytuły  dwukrotnego mistrza Polski w biegu 
24 godzinnym oraz drużynowego wicemistrza 
Europy w biegu całodobowym. (ak) 

Jesienna runda GLKS na remis Sukcesy naszych 
gimnazjalistów 

Dobry start w finale Orlika

Całą dobę w biegu 
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GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

E-booki w Bibliotece 

Nagroda starosty 

 9 listopada, godz. 10.00, sala Gminnej Biblioteki – gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego ,,Kurpie 
Zielone w Literaturze ‘’ dla szkół gimnazjalnych, 

18 listopada, godz. 10,30, sala widowiskowa GOK-O – finał Konkursu Recytatorskiego ,,Kurpie Zielone 
w Literaturze’’ dla szkół gimnazjalnych, 

29 listopada, godz. 10.00, sala GCI  –  III Gminny Otwarty Turniej Szachowy,

20 grudnia, godz. 13.00, sala widowiskowa GOK-O – otwarte spotkanie wigilijne 

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości:

IV rata do 15 listopada 2015  r.

W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym ter-
minie), 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  wszystkim  
mieszkańcom .  Wpłat  należy  dokonywać  w  terminach    
podanych  w  wymienionym  piśmie. Przypominamy, 
że płatności:  za  wrzesień i październik   należy wpłacić 
do  10  listopada 2015 r.
    Zaopatrzenie  w  worki  do selektywnej  zbiórki od-
padów  komunalnych  należy  do  obowiązków  firmy  
odbierającej  odpady  i  w  tej  sprawie trzeba   zwracać  
się  do  kierowców,  którzy  odbierają  odpady  z  nieru-
chomości  lub  do   firmy  MPK  w  Ostrołęce  na  ulicy  
Kołobrzeskiej  5  (tel.:  (29) 769 18 00 w. 119). 

      Biblioteka w Lelisie wykupiła 
dostęp online do publikacji 
specjalistycznych, naukowych, 
popularnonaukowych, beletry-
stycznych w języku polskim na 
platformie IBUK Libra.   Patrz: 
lista zakupionych tytułów 

Zapraszamy więc do korzystania z bazy   książek 
elektronicznych w serwisie http://libra.ibuk.pl. Do-

tychczasowe kody dostępu do ibuków tracą ważność.  
Po nowe kody PIN zapraszamy do  Biblioteki w Lelisie, 
albo do naszych  filii: Dąbrówka, Obierwia, Łęg Staro-
ściński, Łęg Przedmiejski.
 Wypożycz książkę bez wychodzenia z domu! 
Czytasz gdzie chcesz i kiedy chcesz – na ekranie kom-
putera, czytnika czy telefonu. W domu i w podróży. 
Potrzebujesz jedynie dostępu do Internetu.

 W trakcie IX sesji Rady Powiatu 22 września  wrę-
czono specjalne nagrody starosty ostrołęckiego Stani-
sława Kubła, które  trafiły do Magdaleny Żebrowskiej 
i Aleksandry Gruz, zawodniczek Ostrołęckiego Klubu 
Lekkiej Atletyki. 
 Pochodząca z Lelisa, obecnie studiująca w Białym-
stoku lekkoatletka Magdalena Żebrowska otrzymała 
specjalną nagrodę okolicznościową starosty ostro-
łęckiego za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw 
Polski Juniorów w trójskoku. Podczas zawodów w Białej 
Podlaskiej podopieczna trenera Bartosza Witkowskie-
go uzyskała w najlepszej próbie 12.43 m, co dało jej 
miejsce na najniższym stopniu podium.
 - Życzę kolejnych udanych startów na lekkoatle-
tycznych stadionach - mówił starosta Stanisław Kubeł 
osobiście wręczając nagrody zawodniczkom OKLA 
Ostrołęka. (ak)

Fot. Beata Modzelewska ,,Tygodnik Ostrołęcki’’ 
 

Rosół z węgorza
Oczyścić 1 kg węgorza. Pokroić rybę na małe ka-
wałki i ugotować w 2 l osolonej wody z pokrojoną 
włoszczyzną, dodając liść laurowy, pieprz i ziele 
angielskie. Tuż przed podaniem zupę doprawić 
sokiem z cytryny, tartą skórką cytrynową i siekaną 
natką pietruszki. 

Biała sałatka z leszcza
W celu zmiękczenia ości dużego leszcza ok. 2 kg 
moczyć przez 2 dni w marynacie” 1 l wody, 1 l 
octu, 40 dag cukru. Następnie rybę opłukać, obrać  
z ości,  pokroić w paski. 2 cebule, 4 kiszone ogórki, 2 
jabłka pokroić w kostkę. Dodać rybę, skropić sokiem  
z cytryny, doprawić solą i pieprzem, polać majo-
nezem, wymieszać. Zamiast jabłek można dodać 
2 pokrojone w kostkę gotowane buraki i sałatka 
się zaczerwieni. 

Karp wigilijny
Karpia ok. 1,5 kg oczyścić, podzielić na dzwonka, 
posypać solą i pieprzem, skropić sokiem z cytryny i 
odstawić na nawet na całą noc do lodówki. Po wyję-
ciu panierować w mące, roztrzepanym jajku i tartej 
bułce, a mogą być rozbite ziarna  sezamu lub płatki 
migdałów. Smażyć na dobrze rozgrzanym oleju na 
jasnozłoty kolor, tak by powstała chrupiąca skórka. 
Kawałki ryby włożyć do płaskiego, żaroodpornego 
naczynia i wstawić na 10-15 min. do nagrzanego 
piekarnika. Podawać na mocno ciepłym półmisku 
zaraz po wyjęciu z piekarnika, kładąc na wierzchu 
kilka płatków masła.  

Karp na złoto
Oczyścić rybę, posolić, 2 ząbki czosnku pokroić w 
paseczki i włożyć do wnętrza ryby, odłożyć rybę 
na 2 godziny. Następnie polać karpia olejem rze-
pakowym, obficie posypać pieprzem, przełożyć do 
brytfanny, polać 2-3 łyżkami oleju wymieszanymi 
ze szklanką  wytrawnego białego wina. Piec w 
piekarniku ok. 30 minut.

Leszcz z pieczarkami 
Rybę oczyścić, drobno nakroić skórę, posolić, 
a następnie ułożyć w ogniotrwałym półmisku. 
Dodać łyżkę masła, 4 pieczarki pokrojone w paski, 
posypać pieprzem, gałką muszkatołową, podlać 3 
łyżkami bulionu, wlać kieliszek białego wytrawnego 
wina i dusić 20-25 minut. Wyjąć rybę, sos zagęścić 
mąką ziemniaczaną. Podawać z ziemniakami lub 
pieczywem.

Życzę Wszystkim Radosnej Wigilii, Weso-
łych Świąt, wielu prezentów, smacznych 

potraw oraz udanych połowów.

Wasz redaktor – wędkarz. 

Wędkarska kuchnia 
na świątecznym stole
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