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Mam wrażenie, że w święto 80. urodzin Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce wzruszają się nawet 
zacne, szkolne mury, przyjazne i wyczekujące,  
bowiem dzisiejsze spotkanie łączy w sobie 
zapisane kartki 80-letnich wydarzeń z życia 
szkoły ,a  jubileusz szkoły jest najlepszą okazją 
do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci 
o zdarzeniach i ludziach współtworzących dzie-
dzictwo, którego staliśmy się spadkobiercami. 
Stąd nasza pewność, że w ciągu 80 lat istnienia, 
Szkoła w Dąbrówce na trwałe wpisała się w histo-
rię naszej miejscowości i całej gminy – stwierdziła 
19 czerwca dyrektor Ewa Czerkas na otwarcie 
jubileuszowej uroczystości. 

Z kronik szkolnych dowiadujemy się, że początki 
szkolnictwa we wsi Dąbrówka sięgają dalej niż 
historia obecnego budynku, bowiem w latach 
1922-1925 istniała jednoklasowa szkółka z jednym 
nauczycielem, a w roku 1930 powstała dwuklasowa 
szkoła powszechna z dwoma nauczycielami. Szkoły 
te mieściły się w budynkach prywatnych. Natomiast 
początki obecnej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 
to rok 1936, kiedy na działce podarowanej przez 
gospodarzy: Adama Podeszwy, Władysława Ba-
ranowskiego i Władysława Olszewskiego powstał 
drewniany budynek z piętrową częścią mieszkalną. 
Budowa szkoły w Dąbrówce była oddolną inicjatywą 
społeczną, bo  to mieszkańcy Dąbrówki i okolicznych 
wiosek podjęli się tego zadania. W budynku szkoły 
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nie było sanitariatów, mieściły się 4 sale lekcyjne. 
Szkoła była siedmioklasowa, do której uczęszczały 
dzieci z okolicznych wiosek. Przed II wojną światową 
w szkole pracowało 3 nauczycieli w 6. klasach. W 
czasie okupacji budynek przeznaczono na szpital 
polowy dla żołnierzy niemieckich, a w północnym 
skrzydle mieściła się stajnia dla koni. Podczas walk i 
ostrzału artylerii budynek szkolny został poważnie 
uszkodzony. Po wojnie został przez mieszkańców 
okolicznych miejscowości odbudowany i wyremon-
towany. Zajęcia szkolne reaktywowano 3 września 
1945 roku. W szkole uczyło czterech nauczycieli. Re-
alizowano program klas I-IV. Brakowało wszystkiego. 

Nie było bieżącej wody, wewnętrznych toalet, szatni, 
elektryczności, klasy ogrzewano za pomocą pieców 
kaflowych. Woda pochodziła ze studni i służyła do 
mycia rąk na korytarzu. W jednej sali uczyło się kil-
kadziesięcioro dzieci w różnym wieku i siedzących 
w sześcioosobowych ławkach .

Szkoła służyła także jako przychodnia lekarska 
i stomatologiczna. Tu odbywały się szczepienia 
profilaktyczne i badania lekarskie. Była i nadal jest, 
poza parafią, jedynym centrum życia kulturalnego 
w okolicy. Do tego centrum przyjeżdżało kino 
objazdowe, którego widzami była liczna młodzież 
i starsi. W 1963 roku mieszkańcy Dąbrówki mogli 
oglądać program telewizyjny na przydzielonym 
do szkoły telewizorze. Z uwagi na małą liczbę sal 
lekcyjnych, zajęcia szkolne odbywały się także w 
domach prywatnych, m.in. u państwa Bałdygów i 
Bieluchów. Biblioteka mieściła się m.in. u państwa 
Bednarczyków i Łępickich. Szkoła posiadała także 
swoje filie w: Gąskach oraz w Płoszycach, które po 
jej rozbudowie zostały zlikwidowane.

A rozbudowa nastąpiła w 1993 roku. Dzięki niej 
szkoła wzbogaciła się o pięć sal lekcyjnych, łazienkę, 
pokój dyrektora, pokój nauczycielski. Tzw. stara część 
doczekała się remontu w 2002 roku. Obecnie budy-
nek szkolny składa się z dwóch części: starej i nowej, 
ale połączonej w jedną całość, w której funkcjonuje 
również sala rekreacyjna. Sale lekcyjne sukcesywnie 
i w miarę potrzeb wyposażane są w odpowiednie 
meble i sprzęt audiowizualny. Uczniowie i nauczy-
ciele mają do dyspozycji pracownię  komputerową, 
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XXIII sesja Rady Gminy, która odbyła się 28 
kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
skupiła się na  treści sprawozdań za 2016 r. ze stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce z 
uwzględnieniem terenu gminy Lelis a także informacji 
o stanie bezpieczeństwa pożarowego za 2016 r. W tej 
części obrad uczestniczyli p.o. komendanta miejskiego 
Policji Jarosław Deptuła oraz zastępca komendanta 
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. dr 
Grzegorz Pragacz. 

Pr zewodni-
czący Rady Gmi-
ny Jan Mrozek 
odnosząc s ię 
do  sprawozda-
nia Komendy 
Miejskiej Policji 
w Ostrołęce, że 
według tych da-
nych stan bezpie-
czeństwa i porządku publicznego uległ znacznemu 
pogorszeniu.    

– Jesteśmy gminą, gdzie występuje najwięcej prze-
stępstw, zmalała wykrywalność, w każdej działalności 
wskaźniki uległy pogorszeniu. Mam więc pytanie, co 
Komenda Miejska Policji zamierza zrobić, żeby ten stan 
rzeczy zmienić, by społeczeństwo naszej gminy mogło 
czuć się bezpiecznej – powiedział, a Rajmund Mrozek, 
sołtys wsi Szwendrowy Most wniósł o ponowne uru-
chomienie Posterunku Policji w Lelisie.

– My cały czas aktywnie działaliśmy zarówno  w 2016 
roku, jak i obecnie cały czas działamy by poprawić stan 
bezpieczeństwa i poprawić wykrywalność czynów 
przestępczych. Często są to tak zwane czynności 
poza procesowe i prewencyjne,  które prowadzimy 
na terenie gminy i o których tak naprawdę mało osób 
wie. Są to tak zwane działania operacyjne. Deklaruję, 
że nadal będziemy te czynności prowadzić. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za każdą informację o występujących 
zagrożeniach. Reagujemy natychmiastowo. Nam także 
bardzo zależy, żeby społeczeństwo czuło się bezpiecz-
nie – oświadczył w odpowiedzi Jarosław Deptuła.

– My ze swej strony też rozważamy i analizujemy 
stan bezpieczeństwa publicznego w gminie, chcemy 
wiedzieć co się dzieje, że to się u nas pogorszyło. Bo 
nie było źle. Przyczyn może być wiele – uznał wójt 
Stefan Prusik, dziękując Policji za przedstawione 
sprawozdanie. – Duże znaczenie miało ograniczenie 
ruchu na moście w Ostrołęce. Wzrosło natężenie ruchu 
na drogach idących przez gminę, ciężarówki niszczą 
nam drogi i jest niebezpiecznie, pomimo ustawienia 
dodatkowych znaków drogowych. Obiecuję, że godne 
warunki znajdą się dla dzielnicowych i Posterunku 
Policji w nowobudowanym budynku Urzędu Gminy 
Lelis pod warunkiem rozebrania obecnego starego 
budynku Policji. Ja już wstępnie rozmawiałem z Ko-
mendantem Miejskim Policji na ten temat. Nadal więc 
liczymy na owocną współpracę.  

Zastępca komendanta miejskiego PSP w Ostrołęce 
bryg. Grzegorz Pragacz zabierając głos w sprawie bez-
pieczeństwa pożarowego ocenił, że w ubiegłym roku 
wszystkie jednostki ochotnicze i zawodowe w powiecie 
uczestniczyły w 1398 zdarzeniach. Niepokojącym 
był wzrost o 2 liczby ofiar śmiertelnych w na terenie 
gminy Lelis, skoro ogółem w powiecie były 4 ofiary 
śmiertelne. Jako gmina Lelis znajduje się na 8. miejscu 
jeśli chodzi o interwencyjność i wyjazdowość. Jed-
nostką wiodącą jest OSP Lelis – 66 wyjazdów i zajmuje 
5 – miejsce w powiecie wśród wszystkich jednostek. 
Jest to bardzo prężna i mobilna jednostka, włączona 

do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Nie 
odnotowano takiego zdarzenia, aby jednostki OSP z 
Lelisa nie podjęły działań, czy interwencji. Średni czas 
interwencji w gminie wyniósł 10 min. Jest to bardzo 
dobry czas. W roku ubiegłym ta jednostka wzbogaciła 
się o nowoczesny sprzęt hydrauliczny, który służy do 
ratowania ludzi na drogach. Mobilność tej jednostki 
jest bardzo ważna dla gminy, powiatu, województwa, a 
nawet kraju. Przez teren gminy przemieszczają się różni 
ludzie.  W roku ubiegłym odnotowaliśmy 998 zdarzeń 
na drogach w powiecie. Ogółem na terenie gminy 
w 2016 r. było 14 pożarów i wystąpiły 62 miejscowe 
zagrożenia pożarowe.

Po wysłuchaniu i zaakceptowaniu informacji za 
2016 rok oraz podziękowaniu gościom za przybycie 
na sesję przystąpiono do podejmowania zaplanowa-
nych uchwał. Po zmianach budżetowych jednogłośnie 
uchwalono przyjęcia przez Gminę do realizacji projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach, a także dokonała 
zmian w uchwale w sprawie określenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie tych kryteriów na drugim etapie postępo-
wania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez gminę.  

Na zakończenie sesji radni zapoznali się z treścią 
pism skierowanych do Rady Gminy oraz z wnioskiem 

Pawła Niedbały z Dąbrówki o ustosunkowanie się do 
działalności sołtysa wsi Dąbrówka Tadeusza Dudy i 
propozycją odpowiedzi Rady Gminy na ten wniosek, 
którą jednogłośnie zaakceptowali. 

XXIV sesja Rady Gminy zwołana na 23 maja do 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy była poświęcona 
konieczności powołania pełnomocnika ds. realizacji 
projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i 
budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie 
ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodo-
ciągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Dur-
lasy gmina Lelis” w ramach działania 2.3 Gospodarka  
wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do  zmian klima-
tu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020’’. Wymóg taki określiły przepisy dotyczące 
udzielania wsparcia finansowego, a pełnomocnikiem 
został wójt Stefan Prusik. 

XXV, tzw. absolutoryjną  sesję Rady Gminy zwo-
łano na 30 czerwca do sali CK-BiS. Wójt Stefan Prusik 
złożył obszerną informację o działalności w okresie 
pomiędzy sesjami Rady, a następnie przedstawił 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy Lelis za 2016 r. (zob. str. 3). 
Po tym wystąpieniu swoje opinie przedstawiły komi-

sje Rady. Komisje jednogłośnie, pozytywnie oceniły 
działalność wójta, a Dariusz Mróz, w imieniu Komisji 
Rewizyjnej przedstawił wniosek o przyjęcie sprawoz-
dania finansowego i udzielenie wójtowi absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Gminy. Skarbnik gminy 
Bogusława Parzych zapoznała zebranych z opiniami  
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lelis za rok 
2016 oraz o przedłożonym  przez Komisję Rewizyjną 
wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy. 

– To drugi budżet, za który ponoszę pełną odpowie-
dzialność – stwierdził wójt Stefan Prusik. – Każde takie 
doroczne sprawozdanie stanowi opis spełnionych 
obietnic i zobowiązań, ale także opisuje brzemię 
odpowiedzialności, jaką ponoszę za dysponowanie 
publicznymi pieniędzmi. Te zaś trzeba nie tylko dwa 
razy, ale cztery i pięć razy oglądać, zanim się je wyda – 
powiedział S. Prusik, dziękując B. Parzych, skarbnikowi 
Gminy, Halinie Gontarzewskiej, sekretarzowi Gminy, a 
także pracownikom Urzędu Gminy, jednostek samo-
rządowych, a przede wszystkim radnym Rady Gminy 
za konsekwencję w realizacji założeń budżetowych, 
mimo ich dynamicznego charakteru, o czym świad-
czyła konieczność dokonania 23 zmian z budżecie 
rocznym. Nie jesteśmy rozrzutni, bo taki mamy styl 
działania – stwierdził. 

Po przedstawieniu opinii i sprawozdań radni jed-
nogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe Gminy za 
2016 r. oraz udzielili absolutorium wójtowi Stefanowi 
Prusikowi, a do gratulacji przekazanych przez prze-
wodniczącego Rady Gminy Jana Mrozka dołączył się 
obecny na sesji Krzysztof Mróz, przewodniczący Rady 
Powiatu, który podkreślił dobrą współpracę gminy z 
powiatem w realizacji ważnych, partnerskich inwestycji 
i przekazał podziękowania w imieniu starosty i radnych 
Rady Powiatu. 

Swoistym ,,małym absolutorium’’ stało się przyjęcie 
przez Radę informacji za 2016 r. o działalności CK-BiS, 
którą przedstawił dyr. Bartosz Podolak, prezentując 
nową salę widowiskową i jej wyposażenie, zakres 
zmian, jakich dokonano w CK-BiS, m.in. po uzyskaniu 
108 tys. zł dotacji zewnętrznych, a także sprawozdanie 
z licznych akcji i przedsięwzięć podjętych w pierwszym 
roku po zmianie struktury GOK-O w CK-BiS. 

Po przerwie radni dokonali oceny zasobów pomo-
cy społecznej na 2017 r. dla gminy Lelis oraz podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji ocenie 
zasobów pomocy społecznej, a następnie dokonali 
zmian w ustawie budżetowej, który wyniknęły głównie 
z potrzeby uwzględnienia dotacji z NFOŚiGW na rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków w wysokości 595 tys. zł oraz 
dofinansowanie projektu ,,Mały twórca – kreatywny 
uczeń’’ w ramach RPO województwa mazowieckiego 
w wys. 73 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. 

Rada wyraziła zgodę na zawarcie umowy partner-
skiej między gminą Lelis, Olszewo Borki i miastem 
Ostrołęką w sprawie wspólnego realizowania projektu 
dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności 
miejskiej na terenie Ostrołęki.  

Z kolei na wniosek mieszkańców Białobieli nadano 
nazwę tamtejszej ulicy, która będzie się nazywać – 
Krótka, a następnie oddalono skargę na działalność 
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, którą 
uznano za bezzasadną oraz uchwalono treść kolejnej 
odpowiedzi na skargę P. Niedbały z Dąbrówki, w której 
podtrzymano dotychczasowe stanowisko informujące 
o możliwości zapoznawania się z dokumentami Rady w 
Urzędzie Gminy w godzinach przyjęcia interesantów. 

Tekst i zdjęcia: Antoni Kustusz

Z życia samorządu 
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Urząd Gminy w budowie

W trakcie zebrania sołeckiego wsi Aleksan-
drowo, które sołtys Kamil Stepnowski zwołał 6. 
czerwca z radą sołecką na zagospodarowywany 
plac wiejski, mieszkańcy wsi dowiedzieli się jakie 
działania i jakie wydatki poczyniła miejscowa 
społeczność, a także mieli okazję obejrzeć film pt. 
,,Podwórko talentów’’ przygotowany do udziału 
w konkursie firmy Nivea na dotację do budowy 
nowoczesnego placu zabaw. Film powstał dzięki 
zaangażowaniu i pomocy uczniów ZS w Obierwi 
oraz radnego Dariusza Mroza. Spotkanie sołectwa 
było także okazją do wspólnego grilla, a po zakoń-
czeniu pokazu konkursowego filmu, obejrzenia 
filmowych bajek i tańców. Tym bardziej, że 22 
maja zakończono wykonanie pięknych dębowych 
stołów z drewna drzew ściętych na wiejskim placu 
6 czerwca ub. roku. Wykonania stołów podjął się 
Mirosław Wiśniewski, a pomagali mu: Mateusz Wi-
śniewski, Wojciech Mróz, Konrad Nieciecki, Henryk 
Nieciecki, Krzysztof Auguściak, Andrzej Grec oraz 
K. Stepnowski. Transportu, przechowania stołów, 

a wcześniej pocięcia drzew na deski podjął się 
Edward Suchecki. 

Jak wyjaśnił sołtys K. Stepnowski sołectwo 
Aleksandrowo jako jedyne z terenu powiatu 
ostrołęckiego zakwalifikowało się do konkursu  
firmy Nivea. Rywalizacja polega na aktywnym 
głosowaniu na zgłoszone prace za pośrednictwem 
strony internetowej organizatora projektu. Głoso-
wać można również za pomocą aplikacji Podwórko 
Talentów Nivea, dostępnej w: Google Play, App 
Store oraz witrynie Microsoft. Na zakwalifikowane 

do konkursu filmy można oddawać głosy do 31 
lipca na stronie firmy Nivea. Szczegółowe infor-
macje na ten temat są dostępne na stronie www.
aleksandrowo.pl. Głosy można oddawać pod 
adresem: Podwórko Nivea-Lelis (wymagana jest 
jednorazowa rejestracja na stronie organizatora). 
Film konkursowy można obejrzeć pod tym samym 
linkiem. Warto pomóc, bo jeśli się uda wygrać, to 
będzie nasz wspólny plac zabaw.

Antoni Kustusz 
Fot. Antoni Kustusz 

Wykonanie budżetu Gminy w 2016 r.

To będzie nasz wspólny plac

Budżet Gminy na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr 
IX/76/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 
2015 r. wyniósł:

 po stronie dochodów – 27 012 515,00 zł 
 po stronie wydatków – 36 093 440,00 zł

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do 
dnia 31.12.2016 r. zwiększono dochody o 10 541 
553  zł,  zaś wydatki zwiększono o 3 707 428 zł. 

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 
31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

 po stronie dochodów – 37 554 068 zł 
 po stronie wydatków – 39 800 868 zł 

W trakcie roku budżet był zmieniany 23 razy. 

Dochody za 2016 r. wykonano w wysokości 37 
638 774,59 zł, co wynosiło 100,23 % planu, w tym: 

 dochody bieżące – 35 131 189,90 zł, tj. 100,24 
% planu, 

 dochody majątkowe – 2 507 584,69 zł, tj. 100,00  
% planu. 
Wydatki na dzień 31.12.2016r. wykonano ogółem 
w kwocie 37 982 021,66 zł, tj. 95,43 % planu, w tym:

 Wydatki bieżące – 31 016 775,92 zł, tj. 95,69% 
planu, 

 Wydatki majątkowe – 6 965 245,74 zł, tj. 99,84 
% planu.  

Deficyt budżetu gminy – 343 247,07 zł pokryty 
dochodami z lat poprzednich.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Lelis nie posiada 
zadłużenia. 

CENTRUM KULTURY – BIBLIOTEKI I SPORTU  
Przychody planowano w kwocie 1 226 894,54 zł, 
wykonano – 1 226 857,04 zł, tj. 100,00 %
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina jest właści-
cielem: 31 budynków oraz 12 urządzonych  boisk 
sportowych.

Na terenie gminy znajdują się 4 wodociągi grupo-
we z siecią o łącznej długości 132,0 km i przyłączy  
w ilości 1701 szt.
Do miejscowości Szafarnia doprowadzona jest sieć 
wodociągowa z ujęcia w Dylewie (gm. Kadzidło).

Siecią kanalizacyjną objęto miejscowości: Lelis, 
Durlasy, Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg 
Starościński-Walery:

 łączna długość – 35,0 km
 liczba przyłączy – 640 kpl.

Na terenie gminy znajduje się 67 odcinków dróg 
gminnych o łącznej długości  105,237 km, w tym:

 o nawierzchni bitumicznej – 65,873 km 
 o nawierzchni żwirowej – 35,502 km 
 o nawierzchni gruntowej – 3,862 km

Ogółem  drogi gminne i wewnętrzne zajmują po-
wierzchnię 237,2771 ha. 
W ciągach drogowych znajduje się 44 wiaty przy-
stankowych oraz 2 obiekty inżynieryjne, tj. mosty.
Gmina jest właścicielem 7 samochodów, 3 maszyn 
(ciągnik, równiarka, koparka) i 3 przyczep. 
    
Ważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w  
Gminie Lelis w roku 2016 r.
1.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wo-

dociągowej w msc. Białobiel, Siemnocha, Łęg 
Przedmiejski, Durlasy, Dąbrówka.

2.  Budowa boiska wiejskiego z placem rekreacyj-
nym w msc. Kurpiewskie (zrealizowano I etap). 

3.  Remont remizy OSP w Dąbrówce. 
4.  Remont świetlicy w Płoszycach.
5.  Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie – roz-

poczęcie inwestycji. 
6.  Przebudowa drogi gminnej w msc. Aleksandrowo.
7.  Przebudowa drogi powiatowej Golanka – Grale 

– Nasiadki – rozpoczęcie inwestycji.
8.  Remont dachu na SP w Łęgu Starościńskim. 
9.  Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi. 
10. Budowa sali gimnastycznej w Białobieli – rozpo-

częcie inwestycji.
11. Przedszkole Samorządowe w Lelisie. 
12. Remont świetlicy wiejskiej w Durlasach.
13. Zagospodarowanie skweru w msc. Dąbrówka, 
14.  Remont pomieszczeń w CK – BiS. 
15. Budowa hali magazynowej w Lelisie.
16. Przebudowa drogi powiatowej w Obierwi kol. 

Małachowo – rozpoczęcie inwestycji. 
17. Przebudowa drogi powiatowej w Łęgu Przed-

miejskim. 
18. Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha. 
19. Przebudowa drogi gminnej Gibałka – Lelis. 
20. Zakup gruntu pod boisko w Olszewce.
21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – zamonto-

wano 38 lamp.
Sporządził: Stefan Prusik, wójt Gminy

Fot. Antoni Kustusz 
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Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny! Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie

MatemASY z szóstej klasy

Uczniowie Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 25 maja uczestniczyli  w kampanii 
społecznej pt. „Jesteś widoczny, jesteś bezpiecz-
ny!”, której patronem jest marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik.  

Akcję poprowadzili samorządowcy wojewódz-
twa mazowieckiego przy wsparciu Wójta Gminy, 
dyrektor ZS w Lelisie, przedstawicieli WORD w 
Ostrołęce, policjantów i ratowników medycznych.

– Jednym z głównych celów kampanii jest 
uświadomienie najmłodszym uczestnikom ruchu 
drogowego, jak ważne jest noszenie elementów 
odblaskowych po zmroku. Uczestnicy akcji dowie-
dzieli się nie tylko, dlaczego trzeba nosić odblaski, 
ale także jak je nosić, aby rzeczywiście poprawiały 
one widoczność pieszego lub rowerzysty – stwier-
dziła dyr. Urszula Laska. 

Impreza rozpoczęła się od sprawdzianu zna-
jomości przepisów ruchu drogowego, przepro-

wadzonego przez Mirosława Augustyniaka z  
WORD w Ostrołęce. Uczniowie odpowiadali na 
pytania dotyczące zasad poruszania się pieszych 
i rowerzystów. Główną nagrodę – rower wygrała 
ucz. kl. I gimnazjum Maja Korzeniecka. Połącze-
nie zabawy z pożyteczną wiedzą z pewnością 
da pożądany efekt, gdyż wszyscy uczniowie kl. 
III – VI Szkoły Podstawowej oraz I – II Publicznego 
Gimnazjum otrzymali odblaski, które obiecali 
nosić po zmroku, aby zawsze być bezpiecznym i 
widocznym na drodze.

Następnie uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum podzieleni na grupy uczestniczyli w 
trzech równolegle odbywających się panelach 
promujących  bezpieczne funkcjonowanie na 
drogach oraz w życiu codziennym. Uczestnicy  
mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności 
jazdy na torze rowerowym z przeszkodami oraz 
spróbować sił na symulatorze jazdy motocyklem. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się profilaktycz-
ny film pt. „Tak, chcę być bezpieczny”, oraz zajęcia  
dotyczące szybkiego i skutecznego udzielania 
pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników 
medycznych. 

Uczniowie ZS w Lelisie z pewnością nie za-
pomną o udziale w projekcie, tym bardziej że 
po ich zakończeniu szkoła została oznakowana 
specjalnym banerem informacyjnym „Ta szkoła 
jest widoczna i bezpieczna’’.  

(kb)
Fot. archiwum szkoły

Pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeń-
stwie – możesz mieć na nie wpływ’’ 12 czerwca 
w pełnej sali widowiskowej CK-BiS debatowano 
o tym co sądzą mieszkańcy naszej gminy o swo-
im bezpieczeństwie. Aktualne dane dotyczące 
wyników pracy Policji i odczucia mieszkańców 
przedstawili reprezentanci Komendy Miejskiej 
Policji oraz wójt Stefan Prusik. Z danych tych 
wynika, że w 2016 roku na terenie naszej gminy 
popełniono 74 przestępstwa, a więc o 18 więcej niż 
w 2015 r., z czego 47 zostało wykrytych, czyli 63,51 
proc. Można powiedzieć, że poza wzrostem liczby 
stwierdzonych przestępstw nasz a gmina mieści 
się w granicach średniej powiatu, choć martwi 
niski stopień wykrywalności czynów zaliczanych 
do przestępczości pospolitej, a więc najbardziej 
uciążliwych dla ludności, takich jak kradzież, 
kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, prze-
stępstwa rozbójnicze, spowodowanie uszczerbku 
na zdrowiu, bójki i pobicia oraz uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia. 

W tym kontekście powrócił do dyskusji wniosek 
władz gminy o przywrócenie w Lelisie posterunku 
Policji, na co jej przedstawiciele odpowiedzieli, że 
jest on przedmiotem analiz i być może będzie roz-
patrzony pozytywnie z chwilą oddania do użytku 
nowej siedziby Urzędu Gminy, jak proponuje wójt. 

Dużo dyskusji wywołała możliwość zgłaszania 
miejsc, w których występują zagrożenia przestęp-
stwem do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Obecni na debacie funkcjonariusz pokazy-
wali praktyczne funkcjonowanie elektronicznej 
mapy, a także zachęcali do jej wykorzystywania. 
Zrodziło to pytania o zachowanie anonimowości 
dla zgłaszających i skuteczność reakcji Policji. 
O śmiałość w zgłoszeniach apelował także ks. 
Janusz Kotowski, pokazując siłę takich społecz-
nych reakcji. 

Do najczęściej zgłaszanych zagrożeń po pół-
rocznym okresie istnienia tej mapy należą: spo-
żywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
miejsca grupowania się nieletnich, nieprawidłowe 
parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, 
używanie środków odurzających, żebractwo, nie-
właściwa infrastruktura drogowa, kłusownictwo, 
wypalanie traw, akty wandalizmu i inne. Na terenie 
naszej gminy w 2016 r. zgłoszono 15 takich miejsc, 
na 344 zgłoszeń ogółem w Ostrołęce i powiecie. 

Możliwości takiej anonimowej interwencji 
zdecydowanie zwiększyły się po uruchomieniu 
podobnej, powiatowej aplikacji Regionalnego 
Systemu Ostrzeżeń, z czego także warto korzystać. 

  
Antoni Kustusz

Fot.: Antoni Kustusz 

Nikt nie wie, jak będzie wyglądać kolejna 
edycja jednego z nielicznych gminnych konkur-
sów przedmiotowych, ale XII edycja Gminnego 
Konkursu Matematycznego zebrała na starcie 
najtęższe głowy z naszych szkół. W konkursie, 
którego gospodarzem jest ZS Obierwia 12 czerwca 
startowało 14 uczniów z 5 szkół, po trzech z każdej 
szkoły: Obierwia – opiekun Danuta Godzina, Bia-
łobiel – Hanna Różycka, Łęg Starościński – Marcin 
Parzych, Lelis – Jolanta Olkowska, Dąbrówka 
(dwóch uczniów) – Wanda Aptacy.

Uczniowie otrzymali do rozwiązania 15 zadań 
o podwyższonym stopniu trudności, za co mak-
symalnie mogli otrzymać 45 punktów. Najwyższe 
wyniki w kategorii indywidualnej uzyskali: I miej-
sce – Iga Śnietka (41 pkt.), SP Dąbrówka, II m. – Eliza 
Pietruczuk, (40 pkt.), SP Białobiel, III m. – Dominika 

Białobrzeska, (38 pkt.), SP Białobiel, wyróżnienia: 
Julita Trzaska, SP Białobiel (36), Piotr Łępicki, SP Łęg 
Starościński (35), Bartosz Kowalczyk, SP Obierwia 
(27), Adam Machnowski, SP Lelis (25). Drużynowo 
wygrała SP Białobiel, przed SP Łęg Przedmiejski 
oraz SP w Obierwi. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy, a najlepsi wartościowe nagro-
dy rzeczowe, które ufundował  wójt gminy Stefan 
Prusik, uroczyście otwierający matematyczne 
zmagania. Nagrody i wyróżnienia wręczyły Wanda 
Pieńkosz, dyr. ZS w Obierwi oraz Danuta Godzina, 
niezwykle zaangażowana organizatorka i pomy-
słodawczyni konkursu. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim matematycznym talentom i życzymy 
dalszych sukcesów już w VII klasie. 

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz 



5

Dębowy jubileusz – czas wspomnień i podziękowań (c.d. ze str. 1)

Etnosakralia Kurpiowskie Gipsowe inspiracje

bibliotekę, kuchnię. Od roku 2008 mamy też boisko 
wielofunkcyjne, a w 2012 roku  wyrósł kolorowy plac 
zabaw, zaś dwa lata później siłownia na świeżym 
powietrzu. Dziś Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 
jest „drugim domem” swoich uczniów. Pozwala im 
przyjemnie i pożytecznie spędzać czas, rozwijać 
zainteresowania, podwyższać wyniki nauczania 
oraz osiągać sukcesy. 

Dyrektor Ewa Czerkas uznała, że we wdzięcznej 
pamięci absolwentów szkoły, a wśród nich Marii 
Puławskiej, obecnej dyr. szkoły w Łęgu Starościńskim, 
Zygmunta Puławskiego, sołtysa Szkwy,  zapisali się 
byli dyrektorzy szkoły: nieżyjący już Jan Szczepanik, 
Ludwik Ortwein, Anatoliusz Daniłowicz, nieobecni,  
ale pamiętający o Dąbrówce Zygmunt Jurczak i 
Barbara Jurczak, a także obecni na obchodach Wła-
dysława Śniadach, Ireneusz Żerański oraz Andrzej  
Przeradzki, którego nazwano dobrym duchem 
szkoły. Pojawili się też miło wspominani emerytowani 
nauczyciele: Helena Bednarczyk, Elżbieta Daniłowicz, 
ks. kanonik Stanisław Grosfeld, Lucyna Załęska i Jan 
Załęski oraz emerytowani pracownicy administracji 
i obsługi: Bronisława Murach i Józef Bulak. To tylko 
mała reprezentacja rzeszy nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych, którzy choć nie zostali wymie-
nieni z imienia i nazwiska, to byli w ciągu tych 80. 
lat pracownikami Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.

Uroczystości jubileuszowe poprzedziła oko-
licznościowa Msza św. w kościele parafialnym z 
udziałem licznie przybyłych gości i społeczności 
szkolnej, a następnie na cmentarzu wspólnie 
zapalono znicze na grobach zmarłych nauczycieli. 
Po przybyciu do szkoły na murze u wejścia wójt 
Stefan Prusik, przewodnicząca Rady Rodziców 
Beata Marcinowska, przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego Iga Śnietka oraz dyr. Ewa Czerkas 
odsłonili tablicę pamiątkową, którą ufundowała 
społeczność szkoły oraz przedstawiciele absolwen-

tów ze słowami George’a  Berkeley’a: „Wszystko co 
jest, wyrasta z tego, co było’’ i poświęconą przez ks. 
kan. S. Grosfelda. Pamiątką po jubileuszu będzie 
wizerunek Matki Boskiej Dąbrowieckiej podarowany 
szkole przez delegacje ze szkół naszej gminy wrę-
czony przez M. Puławską, a także dąb, który przed 
budynkiem szkoły posadzili wspólnie  nadleśniczy 
Zdzisław Gadomski, leśniczy Janusz Gałązka, dyr. 
ZASiP Andrzej Przeradzki i Wiesława Chrostowska.  
Do podarunków dla jubilatki przyłączyli się wójt 
S. Prusik oraz dyr. CK-BiS Bartosz Podolak, którzy 
przekazali szkole nowoczesny laptop.

Swoją wdzięczność uczniowie wyrazili przez 
wspaniałe występy śpiewaków, tancerzy, piłkarzy 

i muzyków ludowych. Na skromnej scenie usta-
wionej w szkolnym korytarzu zrobiło się barwnie i 
radośnie, zaś okolicznościowy tort, który wjechał po 
zakończeniu występów z wielką ochotą gasiła cała 
zebrana publiczność.

Wspomnień było wiele, zwłaszcza  przy tablicach 
z pamiątkowymi zdjęciami, a także przy stole z jubi-
leuszowym poczęstunkiem. Wiele dyskutowano o 
wdrażanej właśnie reformie oświatowej, ale także o 
miłych wydarzeniach z historii szkoły.  Obyśmy do-
trwali do 100-lat – życzyli sobie jubilaci i ich goście.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Pierwsze tygodnie czerwca przyniosły miesz-
kańcom Lelisa kolejną niespodziankę i ucztę dla 
ducha. Po raz kolejny Regionalny Ośrodek Kultury 
w Łomży w porozumieniu z CK-BiS udostępnił 
swoje zbiory, które można było podziwiać w sali 
głównej Centrum. Przez kilka dni można było 
oglądać małe rzeźby gliniane i odlewy gipsowe 
poszczególnych części ciała wraz z omówieniem 
powstawania i doboru materiałów 

– Trzeba przyznać, że wystawa wzbudziła 
spore zainteresowanie. Widzowie pytali orga-
nizatorów o to czy można tego typu rzeźby 
wykonać samemu w domu, w jaki sposób się to 
odbywa. Autorka wystawy oraz pracownicy Cen-
trum tłumaczyli cały proces technologiczny oraz 
możliwości wytwarzania w zaciszu domowym – 
relacjonuje Bartosz Podolak, dyrektor Centrum.
 

Zdjęcie i tekst: Tomasz Szczubełek

Na zaproszenie proboszcza ks. Jana Kotow-
skiego oraz wójta Stefana Prusika w kościele 
parafialnym w Lelisie po wieczornej Mszy św.  
gościliśmy 4 czerwca niezwykłych artystów 
improwizujących na tematy kurpiowskie. Kon-
cert Arkadiusza Krawiela – cymbały wileńskie 
i Marcina Stefaniaka – saksofon sopranowy, 
prowadzony przez Adama Tańskiego,  poprzedził 

występ kapeli kurpiowskiej Jana Kani z pieśniami 
wykonanymi przepięknie białym głosem przez 
Elżbietę Kasznię. Można było się wsłuchać i zasłu-
chać – powiedział na zakończenie przepięknego 
koncertu ks. Janusz, a kwiaty dla artystów były 
wyrazem wspólnego zachwytu. 

(ak)
Fot.: Antoni Kustusz
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Pikniki, festyny, zabawy

Majówka Kurpiowska i sport

Zasłużyli na dobre wakacje

Ulewa nie ostudziła tancerzy

A w Długim Kącie fajnie jest…

Maj i czerwiec to pasmo festynów, pikników, plenerowych zabaw i wspólnego grillowania. Często kilka w jeden dzień, a każdy or-

Zanim 21 maja zebrano się przy nowej scenie 
ustawionej przy budynku Zespołu Szkół w Obier-
wi by bawić się na dorocznej, już 14. Majówce 
Kurpiowskiej, to na orliku trwał zacięty mecz 
piłkarskich drużyn Ojców i Synów, a na boisku do 
siatkówki grały Mamy i Córki. Tym razem okazało 
się, że rodzice byli górą. Ojcowie wygrali 5:2, a 
mamy 3:0. Dodatkowo w meczu Podstawówka – 
Gimnazjum padł wynik 1:7. Nagrody i medale już 
na scenie wręczył wszystkim sportowcom wójt 
Stefan Prusik, zachęcając wszystkich mieszkańców 
do korzystania z boisk przy swojej szkole.

Wcześnie rozpoczęły swoją rywalizację uczest-
nicy gminnego konkursu na wycinankę kurpiow-
ską poprowadzonego przez artystki ludowe 
Czesławę Lewandowską i Elżbieta Chaberek. W 
kategorii kl. I-III szkoły podstawowej I nagrodę 
otrzymały: Oliwia Pierzchała z SP w Olszewce oraz 
Julia Waszkiewicz z ZS w Obierwi, w kat. kl. IV – VI 
najlepszą wycinankę zrobiły Kamila Orzechow-
ska z ZS w Lelisie oraz Monika Bacławska z SP w 
Nasiadkach. W gronie gimnazjalistów najwyższą 
ocenę uzyskali: Kinga Domalewska z PG w Lelisie  
oraz Weronika Niedźwiedzka z PG w Obierwi. 
Wszystkie prace pokazano na wystawie, a na sce-
nie wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody. 

Atrakcji było mnóstwo. Uczniowie od najmłod-
szych do najstarszych popisywali się śpiewem, 

recytacjami, a także w pokazach tanecznych, 
teatralnych i kabaretowych. Nie zabrakło wy-
stępów szkolnych grup folklorystycznych, choć 
kurpiowskie utwory przemieszały się z akcentami 
kaszubskimi. Szczególne emocje wywoływały po-
kazy piłkarskich trików Adriana Duszaka, mistrza 
Polski 2016 w Football Freestylu. Naśladowcy 
ćwiczyli się w piłkarskiej żonglerce, a w zamian 
uzyskiwali certyfikaty potwierdzające pierwsze 
pomyślne próby.  

Emocje sięgnęły zenitu, gdy na scenie rozpoczę-
ły rywalizację rodziny pp. Kaczyńskich, Kubłów i 
Kowalczyków, zachęcanych gorąco do walki przez 
Jarosława Kraskę. Liczyła się odwaga, sprawność, 
a także poczucie humoru. Wszyscy zasłużyli na 
cenne nagrody. 

Jeśli do tego dodać, że policjanci oferowali szan-
sę jazdy elektronicznym guadem, artyści ludowi 
pokazywali, jak się wyplata koszyki i rzeźbi, a panie 
z komitetu rodzicielskiego oferowały znakomitego 
rejbaka i kwas chlebowy, to można sobie wyobrazić, 
jak fajnie było na tegorocznej majówce, którą za-
kończył rewelacyjny występ Wojtka Dudkowskiego 
z zespołem ,,Droga na Ostrołękę’’ i wspólna zabawa 
taneczna z muzyką disco-polo. Słońce dopisało i 
humoru nikomu nie zabrakło.

Antoni Kustusz
Fot: Antoni Kustusz

Tegoroczna upalna ,,Niedziela na sportowo’’ w 
Długim Kącie była doskonałą okazją do sprawdze-
nia przydatności nowej wiaty, ustawionej obok 
budynku zaplecza wiejskiego stadionu. Wiata 
powstała dzięki hojności gminy oraz pracy miesz-
kańców, a bardzo się przyda w razie deszczu lub 
upału, tak jak 28 maja, gdy mieszkańców wsi i oko-
lic zaprosili do wspólnej zabawy członkowie koła 
LZS, wsparci przez wójta i CK-BiS. W tradycyjnym 
meczu piłkarskim Żonaci – Kawalerowie padł re-
mis 2:2, mimo ogromnych starań Jerzego Dawida, 
trenera GLKS. Najwięcej frajdy miały dzieciaki, któ-
re ochoczo zgłosiły się do konkursów przygotowa-
nych przez panie z biblioteki gminnej. Po licznych 
konkurencjach zwyciężyła Ania Dominika Dawid, 
która sumą punktów wyprzedziła Maję Kaliszew-
ską, Szymona Biedrzyckiego, Oliwię Staśkiewicz i 
Teresę Marzewską. Swoich nagród doczekały się 
także miejscowe gospodynie w konkursie na naj-
lepsze wypieki serwowane uczestnikom imprezy. 
I nagrodę z rąk wójta Stefana Prusika otrzymała 
Urszula Piasta za ciasto ,,Kinder Country’’. Następne 
premiowane miejsca otrzymały Iwona Poręba,   
Teresa Kaliszewska, Maryla Dawid. Wiele radości 
oraz humoru wywołał konkurs WORD prowa-

dzony przez Mirosława Augustyniaka. Nagrodę 
główną, czyli rower wylosował Marek Traczewski 
z Długiego Kątu. 

O dobry nastrój dla wszystkich postarały się 
panie z KGW ,,Zręczne ręce’’ z Łęgu Przedmiej-
skiego i występujący z ich udziałem zespół ,,Pniaki 
i Krzaki’’, a także przygrywający do tańca i do 
wspólnego śpiewu Jarosław Kraska z CK-BiS. Było 
więc smacznie, zdrowo i wesoło, bo w Długim 
Kącie fajnie jest…

Antoni Kustusz
Fot: Antoni Kustusz

Festyn rodzinny przygotowany 4 czerwca na 
terenie Zespołu Szkól w Łęgu Przedmiejskim stał 
się swoistym, praktycznym podsumowaniem cało-
rocznego wysiłku przy realizacji szkolnych projektów 
edukacyjnych, takich jak: ,,Cyfrowa szkoła’’, ,,Szkolny 
Ogród Zmysłów’’ czy ,,Zabawa w teatr’’. Na nagrody 
i wyróżnienia zasłużyli nauczyciele i uczniowie, któ-
rzy uczestniczyli w tych projektach, a także rodzice, 
którzy wsparli szkołę w jej projektologii. Na scenie 
pojawili się zaproszeni przez dyrektor szkoły Marze-
nę Tuszyńską–Kubeł i gorąco oklaskiwani: Tadeusz 
Karczewski, pasjonat starych motocykli, Mirosław 
Piekarski, Edyta Walczak, Tomasz Nalewajk, Krzysztof 
Kapka, Małgorzata Karczewska. Tuż po nich na scenę 
weszli najbardziej aktywni pedagodzy, których 
pomysłowość i twórczy zapał pozwoliły młodzieży 
osiągnąć nie tylko krajowy, ale także międzynarodo-
wy sukces. Pamiątkowe upominki odebrali: Grażyna 
Szczubełek, Artur Grzybowski, Magdalena Stoma 
– Pawelec, Ewa Napiórkowska, Anna Bieńkowska 

Wieczorna ulewa, która 4 czerwca przeszła nad 
placem wiejskim w Łodziskach, gdzie bawiono się 
na festynie ,,Powitanie lata’’, nie ugasiła tempera-
mentu tancerzy, nie przeszkodziła występom orkie-
stry kurpiowskiej pod dyrekcją Jana Kani i z solistką 
Elżbietą Kasznią, a co najważniejsze nie zepsuła 
smaku grillowanych kiełbasek, doskonałego piwa 
kozicowego, ciast i sałatek przygotowanych przez 
miejscowe gospodynie z sołtysową Anną Domalew-
ską na czele. Wcześniej swoje talenty zaprezentowali 
młodzi muzycy i śpiewacy z zespołu ludowego 
,,Sobotnie granie’’ z Jankiem Karczewskim na czele 
oraz panie z KGW w Łęgu Przedmiejskim.  

Festyn był okazją do pokazania gościom i miesz-
kańcom wsi efektów kolejnych prac wykonanych w 
czynie społecznym i z udziałem funduszy sołeckich. 
Bardzo za przygotowanie placu wiejskiego chwalili 
mieszkańców wójt Stefan Prusik i radny wojewódzki 
Marian Krupiński.

– Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co wy tu 
robicie – mówił Stefan Prusik. – Widzę wasze wielkie 
zaangażowanie w przygotowanie placu, w jego 
ogrodzeniu i wyposażeniu. Widzę też, że sprawdza 
się scena, którą wam przekazaliśmy. Dlatego tym 
chętniej będziemy czynić starania, żeby ten plac 
wyglądał jeszcze piękniej. Bo z tego co widzę, to 
ten plac żyje.  

Do tradycji wiejskich festynów w naszym regionie 
weszły turnieje rodzin. Tym razem do rywalizacji 
przystąpiły trzy rodziny: państwo Muchowie, Maj-
kowie i Gałązkowie. Po kilkurundowych zmaganiach 
pierwsze miejsce zajęli Muchowie, ale nagrody jakie 
otrzymali uczestnicy rodzinnych zmagań ucieszyły 
wszystkich startujących.

Tekst i Fot.: Antoni Kustusz
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Pikniki, festyny, zabawy

Bajkowe życzenia na lato

Przedszkolaki na olimpiadzie

Festyn rodzinny z nową salą w tle

ganizator chce się pokazać, dokonać oceny, pobawić się. Trudno pomieścić wszystkie na naszych łamach, stąd skrótowe ujęcia. (ak)

Mnóstwo oryginalnych, a nawet niezwykłych 
pomysłów i występów swoich dzieci obejrzała 11 
czerwca zgrana i zżyta społeczność rodziców na 
pikniku rodzinnym przy szkole w Białobieli pod 
hasłem ,,Zdrowa rodzina to moja rodzina’’. W tle 
pyszniły się jasne mury nowej sali gimnastycz-
nej, zaś pod namiotami dającymi schronienie 
od upału czekały na dzieci grillowe przysmaki, 
owoce i ciasta. Chłopcy oczywiście skorzystali z 
okazji obejrzenia policyjnej broni, przymierzyć 
alkogogle, tarcze i inne akcesoria policjantów, 
dziewczęta poznawały tajniki udzielania pierwszej 
pomocy, które przedstawiał ratownik medyczny 
Bartłomiej Domian, dorośli korzystali z ofert stoisk 
Zeptera, a dla zainteresowanych stanowisko do 
mierzenia poziomu cukru i ciśnienia przygotował  
pielęgniarka szkolna Lidia Żelazna. Do tego zdro-
we gofry oferowane przez szkolne koło Caritasu, 
kawka, herbata, soki do woli. 

Najważniejsze jednak były występy i popisy 
młodszych i starszych pociech. Swoje fanta-
styczne umiejętności pokazały przedszkolaki, 
teatralne widowiska w wykonaniu uczniów 

wzbudzały zachwyt nie tylko strojami, ale także 
własnoręcznie wykonanymi scenografiami. Oczy-
wiście najwięcej oklasków zebrały dziewczęta z 
,,Białobielki’’ z nowym wariantem gimnastycznej 
piramidy. Wśród tancerzy szok wywołał występ 
biało-czarnej stonogi (?), nie tylko strojem, ale 
także precyzją wykonania tej trudnej ewolucji. W 
tak usportowionej szkole, szykującej się do objęcia 
w posiadanie nowoczesnej sali  gimnastycznej, nie 
mogło zabraknąć rozgrywek sportowych. W me-
czu drużyn uczniów i rodziców, ci młodsi nie dali 
szans starszym rywalom. Do rywalizacji stanęły 
także drużyny uczniów i rodziców walczących o 
tytuł Super Rodziny. Po emocjonujących, a nawet 
ekwilibrystycznych konkurencjach zarządzanych 
przez Rafała Koska zwyciężyła rodzina Kurów  z 
Białobieli. Było więc tak, jak obiecywała dyrektor 
szkoły Urszula Wielczyk – pogodnie, wesoło i 
rodzinnie. Kto skorzystał – nie żałuje, kto nie sko-
rzystał – ma szansę za rok. 

 Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Szkolna społeczność w Olszewce 28 maja święto-
wała Święto Rodziny, które w tym roku przebiegało 
pod hasłem „Bajkowe życzenia” i nawiązywało do 
treści innowacji edukacyjnej „Zaprzyjaźnij się z 
książką”. Stąd jednym z elementów scenografii 
w salce gimnastycznej stały uczniowskie prace 
przygotowane na konkurs plastyczny pt. „Moja 
ulubiona lektura”. Autorzy najpiękniejszych prac 
otrzymali nagrody z rąk wójta Stefana Prusika. W 
części artystycznej młodsze dzieci wystąpiły w 
pięknej inscenizacji, podczas której nie tylko mówiły 
i śpiewały, ale także tańczyły i zachwycały starannie 
przygotowanymi bajkowymi kreacjami. W przerwie 
między występami młodszych i starszych uczniów 
przez scenę przemaszerował konkursowy korowód 
bajkowych postaci. Najlepsze przebrania zostały na-
grodzone. Następnie swoje aktorskie popisy zaczęli 
starsi uczniowie. Pokazali dwie scenki: pierwsza z 
nich prezentowała w krzywym zwierciadle frag-
ment z życia rodzinnego, a druga była parodystycz-
ną interpretacją bajki o Czerwonym Kapturku. Obie 
satyryczne historyjki wzbudziły autentyczny aplauz 
widzów, podobnie jak kończący artystyczne popisy 
dzieci ze szkolnego koła tanecznego. 

Druga część rodzinnego spotkania odbyła się 
na naszym szkolnym boisku i miała charakter 

rekreacyjny, a także sportowy. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się pokaz akcesoriów dla 
służby więzienniczej, a zwłaszcza emocjonalna, 
improwizowana akcja chwytania i obezwładniania 
przestępcy. Młodsze dzieci konkurowały w sztuce 
puszczania ogromnych balonów ze specjalnie 
przygotowanej mikstury. Jeśli się nie udawało, to 
można było zabrać ze sobą na pociechę zwyczajny, 
pompowany, kolorowy balonik.

Goście chętnie oglądali i kupowali książki na 
przygotowanym na ten dzień kiermaszu, a ten 
miły, niedzielny czas umilało wypicie kubeczka 
kawy, herbaty czy zjedzenie pysznego ciastka. 
Tym bardziej, że wspólnemu świętowaniu 
towarzyszyła muzyka i oczywiście – piękna 
pogoda.

Barbara Pawłowska
Fot.: Antoni Kustusz

Wszystkie ekipy reprezentujące przedszkola na-
szej gminy na boisku szkolnym SP Białobiel witały 
18 maja baśniowe postaci oraz doskonale przygo-
towani pomocnicy i sędziowie z UKS ,,Białobielki’’ 
pod wodzą Rafała Koska. Uroczystego otwarcia 
VIII Olimpiady Przedszkolaka pod patronatem 
wójta Stefana Prusika dokonała Urszula Wielczyk, 
dyr. szkoły. W każdej konkurencji kryła się nie 
tylko spora doza sportowych ćwiczeń, ale także 
okazja do radosnej zabawy. Wygrywali wszyscy, 
zaś na mecie czekała słodka nagroda, prawdziwe 
dyplomy i medale. Pogoda dopisała, więc nastroje 
panowały doskonałe, nikt nie ucierpiał, zaś panie 
przedszkolanki także znalazły chwilę odpoczynku, 
stając w szranki konkurencji przygotowanych 
specjalnie dla nich. Jednym słowem każdy poczuł 
się olimpijczykiem, a wspomnienia tego pięknego 
dnia na długo pozostaną w pamięci. 

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz 

i Barbara Bartold. Maluchy popisywały się swoimi 
występami w spektaklu ,,Rodzinny spacer z żabkami i 
jeżykami’’, wywołując prawdziwy entuzjazm widowni, 
a dumni uczestnicy projektów oprowadzali zdumio-
nych gości po zakamarkach niezwykłego ogrodu 
zmysłów, opowiadali o tajnikach swoich projektów i 
częstowali ekologicznymi sokami i sałatkami własnej 
produkcji. Do tego na orliku zmagały się mieszane 
piłkarskie drużyny z regionu, gimnastyczki pokazały, 
że potrafią dosłownie cuda, a gdyby się coś stało 
ekipa ratowników medycznych gotowa była udzielić 
porady lub pomocy. Barwnego klimatu dopełnił 
występ folklorystycznego zespołu ,,Pniaki Krzaki’’ i 
dobra muzyka. A teraz zasłużone wakacje. 

Tekst i Fot.: Antoni Kustusz
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Pod patronatem św. Floriana

Szkolą się w rywalizacji Nasi strażacy na najwyższym stopniu podium

Po uroczystej Mszy św. z udziałem pocztów 
sztandarowych prowadzonej przez ks. Janusza 
Kotowskiego, duszpasterza strażaków naszej 
gminy, u gościnnego ołtarza w kościele pw. św. 
Anny w Dąbrowce, w trakcie której poświęcona 
została figura św. Floriana, dar miejscowych dru-
hów do kościelnych procesji, wszyscy uczestnicy 
Gminnego Święta Strażaka przemaszerowali na 
miejscowy cmentarz, by tam zapalić znicze na 
grobach zmarłych strażaków, a następnie przeszli 
do zmodernizowanej strażnicy OSP. Uroczysty 
apel, zorganizowany 6 maja, wiązał się z objęciem  
remizy po jej modernizacji, co potwierdził swoim 
słowem i poświęcił ks. kan. Stanisław Grosfeld, 
kustosz sanktuarium w Dąbrówce. Na od nowa 
zagospodarowanym placu przy remizie odbył się 
uroczysty apel pododdziałów z naszych OSP oraz 
drużyny z pocztem sztandarowym zaprzyjaźnionej 
z gospodarzami OSP Korytów spod Żyrardowa. 
Meldunek o gotowości przyjął prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Henryk Chorąży, 
który dokonał lustracji apelu, oddał hołd pocztom 
sztandarowym oraz przywitał gości, a następnie 
oddał głos wójtowi Stefanowi Prusikowi.

– Odnowiona remiza OSP w Dąbrówce stanowi 
dobry przykład konsekwencji, z jaką Rada Gminy 
oraz nasi strażacy dążą do unowocześnienia 
wyposażenia i ujednolicenia dobrego wyglądu 
strażackich placówek. Dlatego strażacy ochotnicy 
z naszej gminy są zawsze gotowi na wezwania do 
akcji, dysponują dobrym transportem, w pełni 
sprawnym wyposażeniem, a przede wszystkim nie 
Zawodą, gdy przychodzi taka potrzeba. Chwała 
im za to – stwierdził ubrany w strażacki mundur 

wójt Stefan Prusik. 
Przed frontem zebranych pododdziałów od-

znaczeni zostali: dh Tomasz Żelazny, prezes OSP 
Dąbrówka – złotym Medalem Za Zasługi dla Pożar-
nictwa, druhowie Marek Daniłowicz, Robert Pian-
ka, Paweł Krysiak – srebrnym Medalem Za Zasługi 
dla Pożarnictwa, a druhna Katarzyna Kamińska i 
dh Krzysztof Buraczewski medalem brązowym. 
Odznaki ,,Wzorowy Strażak’’ otrzymali: Karol Pru-
saczyk, Michał Sosiński, Klaudia Prusaczyk, Anna 
Krysiak, Karol Kaczyński, Karolina Jurga. Wręczono 
także odznaki za wysługę lat.  

Okolicznościowe życzenia odznaczonym oraz 
wszystkim druhom ochotnikom przekazali:  

radny wojewódzki Marian Krupiński, przew. Rady 
Powiatu Krzysztof Mróz, komendant miejski PSP 
st, bryg. Jarosław Wilga, prezes Oddziału Powia-
towego ZOSP RP Janusz Głowacki, a także goście 
z Litwy oraz przybyły nieco później starostwa 
Stanisław Kubeł. 

W dobrych nastrojach skorzystano więc z gości-
ny miejscowych strażaków, tym bardziej że gości-
nę umilał przybyły z obwodu solecznikowskiego 
strażacki duet muzyczny MixDance. 

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Dla strażaków udział w zawodach to nie tylko 
forma rywalizacji w ćwiczeniach bojowych i w 
sztafecie, ale także doskonała okazja do szkole-
nia, utrzymania gotowości sprzętu i zgrania się 
w akcji, co niezwykle przydaje się w przypadku 
gaszenia pożaru lub usuwania skutków kolizji 
drogowej – stwierdził doświadczony strażak, wójt 
Stefan Prusik podsumowując udział naszych OSP 
w międzygminnych zawodach strażacko-pożar-
niczych, które odbyły się 4 czerwca na obiektach 
,,orlika’’ w Dylewie. 

W rywalizacji gminnej, która zaliczała wyniki 
do klasyfikacji na zawody powiatowe zwyciężyła 
OSP Lelis, 117,10 pkt, przed OSP Łęg Przedmiejski 
– 126,10 oraz OSP Dąbrówka – 130,20. Wszystkie 
drużyny uzyskały awans, podobnie jak jedyna 
startująca kobieca drużyna pożarnicza  z OSP Łęg 
Przedmiejski. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz 

Wprawdzie do rywalizacji o miano najlepszej 
OSP w powiecie ostrołęckim nie przystąpiły 
zakwalifikowane OSP w Dąbrówce i w Łęgu 
Przedmiejskim, a także nasza jedyna w tym roku 
żeńska drużyna OSP w Łęgu Przedm., ale za to 
reprezentacja OSP w Lelisie nadrobiła wszystkie 
braki i zdobyła to zaszczytne wyróżnienie. W 
zmaganiach 11 czerwca na stadionie MOSiR w 
Ostrołęce uczestniczyło dziewiętnaście jednostek 
OSP, a najlepszą w łącznej punktacji okazała się 
właśnie drużyna z Lelisa. Zawody obejmowały 
dwie konkurencje: sztafeta pożarnicza 7x50 m z 
przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych ka-
tegoriach:

 sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami: I 
miejsce – OSP Lelis (62,4 pkt.), II m. – OSP Kadzidło 
(62,8 pkt.), III m. – OSP Troszyn (63,4 pkt.);

 ćwiczenie bojowe: I miejsce – OSP Ostrołęka 
(38,1 pkt.), II m. – OSP Dylewo (40,2 pkt.), III miejsce 
– OSP Łątczyn (40,7 pkt.);

Klasyfikacja generalna zawodów sportowo-
-pożarniczych OSP: I miejsce – OSP Lelis (104,8 
pkt.), II m. – OSP Łątczyn (105,4 pkt.), III m. – OSP 
Dylewo (105,6 pkt.).

Pozostałe jednostki zajęły kolejno miejsca: OSP 
Ostrołęka (105,8 pkt.), OSP Dzbenin (106,6 pkt.), OSP 
Czarnia (109,0 pkt.), OSP Wolkowe (111,4 pkt.), OSP 
Troszyn (116,6 pkt.), OSP Baranowo (118,8 pkt.), OSP 
Gocły (122,4 pkt.), OSP Kruszewo 124,0 pkt.), OSP 
Kadzidło (124,1 pkt.), OSP Malinowo (125,7 pkt.), 
OSP Stepna Stara (129,3 pkt.), OSP Łyse (131,4 pkt.), 
OSP Zabiele (133,6 pkt.), OSP Lipniki (134,6 pkt.), 
OSP Nowa Wieś (135,8 pkt.), OSP Wykrot (140,4 pkt.).

Pierwsze trzy drużyny otrzymały nagrody 
rzeczowe, zaś wszystkie jednostki biorące udział 
w zmaganiach – dyplomy. Zwycięzca zawodów – 
drużyna OSP Lelis będzie reprezentowała powiat 
ostrołęcki w zawodach wojewódzkich, które 
odbędą się w przyszłym roku. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Kurpie Zielone w Literaturze

Klub seniora w podróży

Biblioteka. Oczywiście!

Majówka w przedwo-
jennym styluTegoroczny gminny finał XXXIV Konkursu Re-

cytatorskiego ,,Kurpie Zielone w Literaturze’’ dla 
uczniów szkół podstawowych, który odbył się 22 
maja w Sali kinowej CK-BiS, dostarczył widzom i 
uczestnikom wielu emocji, choć nie zachwycił po-
ziomem. W repertuarze pojawiło się sporo nowych 
utworów, ale zdarzały się przypadki rozminięcia 
się wybranego do recytacji utworu z predyspo-
zycjami  wykonawcy. No cóż, ale po to jest ten 
etap konkursu, by jego uczestnicy mogli nabrać 
doświadczenia i poćwiczyli tajniki recytatorskiej 
interpretacji, zwłaszcza poezji i gadki wyrosłej stąd, 
z klimatu i życia Kurpiowszczyzny. 

Do konkursu przystąpiło 32 uczniów z 8. szkół 
podstawowych, w tym 23 uczestników zgłosiło się 
do recytacji wiersza, a 9. do wykonania gadki kur-

piowskiej. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 
jury w składzie: Beata Brzeska, Natalia Staśkiewicz 
i Barbara Sęk wytypowało czterech wykonawców 
do reprezentacji naszej gminy w finale konkursu 
w Myszyńcu. Najwyższą ocenę otrzymali: Magda-
lena Niechoda z SP Łęg Starościński, Aleksandra 
Dębek z ZS w Obierwi, Natalia Murach z ZS w Łęgu 
Przedmiejskim i Anna Sakowska z SP Lelis. Wszyscy 
uczestnicy finałowej rywalizacji otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez CK-BiS. 

Jak się okazało w finale konkursu jedynie Natalia 
Murach za wykonanie gadki ,,Łęgoskie chłopaki’’ 
Janka Karczewskiego otrzymała wyróżnienie. 
Dobre i to, ale za rok będzie lepiej.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Publiczne biblioteki naszej gminy po raz kolejny 
włączyły się w ogólnopolską akcję Tygodnia Biblio-
tek. Tegoroczne, czternaste już obchody odbywały 
się pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!”. 

Z tej okazji bibliotekarze wraz z czytelnikami  
przygotowali wiele atrakcji mających na celu 
promocję czytelnictwa. Spośród nich można 
wymienić, m.in.:

  Spotkania autorskie połączone z warsztata-
mi z pisarką Joanną Brodowską;

  Konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne 
skierowane zarówno do dzieci ze szkól podsta-
wowych, jak i gimnazjów. Do najważniejszych 
zaliczyć można: „Kurpie Zielone w Literaturze” – 
eliminacje gminne; „Życie i twórczość Juliusza 
Słowackiego”; „Mistrz pięknego czytania”; „By 
czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą’’; „Mój 
ślad w BIBLIOTECE”; „W krainie Hansa Christiana 
Andersena”; „Chodź, opowiem Ci bajeczkę”; „W 
krainie wierszy Juliana Tuwima”; 

  Pasowania czytelników  
  Zajęcia dla dzieci: pod hasłami „W krainie ba-

śni”, „Na pirackiej łajbie”, „ Sąd nad książką”.  
Podczas zajęć dzieci słuchały głośnego czytania 
bajek. Na naszych spotkaniach nie zabrakło 
bajkowych zabaw i zagadek. Dzieci świetnie 
poradziły sobie z przygotowanymi dla nich 
zadaniami, za co otrzymały nagrody. 

  Amnestia dla czytelników, którzy w terminie 
nie oddali wypożyczonych książek. 

Programy imprez w Tygodniu Bibliotek dostosowa-
ne były do potrzeb i upodobań czytelników. Biblioteki 
poprzez te obchody pragnęły wzmocnić  wizerunek 
biblioteki jako instytucji na trwale wpisanej w pejzaż 
kulturowy lokalnej ojczyzny. Poprzez bogatą ofertę 
chcieliśmy pokazać naszym czytelnikom, iż w biblio-
tece można nie tylko czytać i obcować z książką, ale 
też obejrzeć wystawę, nauczyć się języka, spotkać z 
przyjaciółmi, śpiewać, grać w gry planszowe, poznać 
nowoczesne technologie i zdobyć potrzebne informa-
cje z różnych dziedzin.

Natalia Staśkiewicz
Fot.: Tomasz Szczubełek

Ci co nie przyszli 6. maja do remizy OSP w 
Łęgu Przedmiejskim na wieczorne tańcowanie 
w przedwojennym, ludowym stylu, niech tego 
żałują, bowiem majówka przygotowana przez 
miejscowe KGW wspólnie z OSP, sołtysem i radny-
mi, a także CK-BiS, Stowarzyszeniem Trójwiejska i 
kapelą ,,Sobotnie granie’’ dostarczyła wspaniałych 
przeżyć, pokazała niezwykłe muzyczne i taneczne  
talenty naszej młodzieży, a przede wszystkim była 
okazją do dobrej zabawy. 

Ozdobą wieczoru był występ zespołu ,,Pniaki i 
Krzaki’’, który pod kierunkiem Jana Kani przedsta-
wił nową odsłonę widowiska obrzędowego z życia 
dawnych Kurpiów ,,Darcie pierza’’. W muzykowa-
niu kapela ,,Sobotnie granie’’ z niestrudzonym 
Jankiem Karczewskim, wspierana przez artystów 
z Trójwiejskiej rywalizowała z kapelą Mielnickich z 
Ostrołęki.  Metoda ,,kto – kogo’’ dobrze nagrzewała 
taneczne nastroje  i ochotę do wspólnej zabawy, 
więc ta trwała do późnej nocy. Może więc za rok 
będzie więcej chętnych? Zobaczymy.

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz 

Klub seniora, który już na dobre wpisał się w 
działalność CK-BiS nie lubi próżnować. Dlatego 
też 29 maja seniorzy wybrali się na kolejną już 
wycieczkę krajoznawczą. Tym razem celem było 
Muzeum Diecezjalne oraz Katedra w Łomży. Miej-
sce wycieczki nie było przypadkowe albowiem 
gospodarzem tego obiektu jest Marian Miecz-
kowski, były proboszcz leliskiej parafii, którego 
ścieżki Boże poprowadziły właśnie do Katedry 
Łomżyńskiej. Bogate zbiory muzeum wraz z całą 
duchową oprawą spodobały się naszym seniorom, 
którzy spędzili na zwiedzaniu kilka godzin. 

Następnym punktem na trasie wycieczki było 
Muzeum Przyrody w Drozdowie,  charakteryzujące 
się nie tylko bogatymi zbiorami, które niejedno-
krotnie potrafią przyprawić o zawrót głowy i to 
w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale również 
urokliwym położeniem i piękną architekturą 
budynków. Zwiedzanie ośrodka w Drozdowie 
możemy polecić wszystkim osobom poszukują-
cym kontaktu z przyrodą, ciekawych świata oraz 
spragnionych doznań estetycznych. 

Barbara Sęk
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Gram w ringo, bo lubię

Mundial na orliku Lelis sprzyja szachistom

XI Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski 
Jantar” rozegrano 3. czerwca na gościnnym 
stadionie Zespołu Szkół w Lelisie. Niemal 150 
zawodników i zawodniczek z dziesięciu klubów 
ringo, rywalizowało w ośmiu kategoriach indywi-
dualnych i siedmiu drużynowych. Zawody odbyły 
się dzięki wsparciu samorządów Województwa 
Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego. Nagrody 
ufundowały również Ludowe Zespoły Sportowe 
oraz Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w 
Lelisie. Uroczystego otwarcia zawodów doko-
nali: Andrzej Przeradzki, dyrektor ZASiP, Bartosz 
Podolak ,dyrektor CK-BiS oraz Dariusz Mróz , 
przewodniczący Gminnych LZS w Lelisie, który 
zrelacjonował turniej z pomocą drona. 

Turniej w Lelisie był to dla ringowców przed-
ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami 
Polski. Nagrody wręczył wójt Stefan Prusik. Naj-
lepszymi zawodniczkami i zdobywczyniami „Kur-
piowskiego Jantara” zostały: Roksana Prusaczyk 
reprezentująca Kurpiowskie Towarzystwo Ringo 
oraz  Martyna Rydzewska,  występująca w bar-
wach klubu sportowego Olimpia Miłki (zob. foto).

Oto wyniki XI Ogólnopolskiego Turnieju w Rin-
go „Kurpiowski Jantar” kategoria: ŻAK – I miejsce 
– Eryk Żychowski, MUKS Jedlicze Podkarpacie, 2. 
Miłosz Antoszewski, ULKS „OLCHA” Olszewka, 3. 
Kacper Nalewajk, LUKS „TYGRYS” Łęg Starościński;  
kategoria ŻACZKA: 1. Zuzanna Sylwestrzak, 2. 
Julia Laskowska, 3. Paula Nasiadka, 4. Kornelia 
Gromek (wszystkie LUKS Nasiadki).; kategoria 
MŁODZIK – 1. Jakub Biskup, MUKS Jedlicze Pod-
karpacie, 2. Mateusz Antoniuk, K.S. Olimpia Miłki, 
3. Adrian Wojnar, MUKS Jedlicze Podkarpacie; 
kategoria MŁODZICZKA – 1. Martyna Rydzew-
ska, Olimpia Miłki, 2. Karolina Dobosz, Jedlicze 

Podkarpacie, 3. Kinga Pędzich, LUKS Nasiadki; 
kategoria KADET – 1. Bartłomiej Szporko, Olimpia 
Miłki, 2. Piotr Pliszka, ULKS Obierwia, 3. Przemy-
sław Duszak, KTR Jantar; kategoria KADETKA: 1. 
Roksana Prusaczyk, KTR Jantar, 2. Kamila Duszak, 
KTR Jantar, 3. Zuzanna Kamińska, Olimpia Miłki; 
kategoria otwarta mężczyzn (miejsca medalowe): 
1, Konrad Surgiewicz, KTR Jantar, 2, Patryk Brze-
ski, 3. Kacper Brzeski (obaj LZS Lelis); kategoria 
otwarta kobiet (miejsca medalowe) – 1. Izabela 
Kowalczyk, 2. Izabela Pędzich (obie KTR Jantar) 
3. Sandra Szymczyk, LZS Lelis;

Gry drużynowe ( miejsca medalowe): kate-
goria:  dwójki dziewcząt do 10 lat – 1. Zuzanna 
Sylwestrzak / Kornelia Gromek, 2. Paula Nasiadki 
/ Julia Laskowska, 3. Amelia Przybylska / Wero-
nika Bubrowiecka ; kategoria: dwójki chłopców 
do 10 lat: 1. Eryk Żychowski / Mikołaj Brzeski, 
2. Miłosz Antoszewski Krzysztof /Pawłowski, 
3. Kacper Parzych / Bartosz Mrozek; kategoria: 
dwójki dziewcząt do 13 lat: 1. Marta Lejman / 
Martyna Rydzewska, 2. Gabriela Dziemianowicz 
/ Aleksandra Jenczyk (obie pary K.S. Olimpia 
Miłki), 3. Amelia Sendek / Dominika Radecka, 
UKS Goszczyn; kategoria: dwójki chłopców do 
13 lat: 1. Dawid Grzelak / Mateusz Antoniuk, 2. 
Bartosz Gowgielewicz / Mateusz Lubieniecki 
(obie pary Olimpia Miłki), 3. Szymon Antoszewski 
/ Fabian Pawłowski, Olcha Olszewka ; kategoria: 
dwójki dziewcząt do 16 lat: 1. Roksana Prusaczyk 
/ Kamila Duszak, KTR Jantar, 2. Zuzanna Kamińska 
/ Gabriela Romejko, Olimpia Miłki, 3. Amelia Gro-
mek / Wiktoria Jankowska, Osak Lelis;  kategoria: 
dwójki chłopców do 16 lat: 1. Dominik Och / Karol 
Maciejowski, Jedlicze Podkarpacie, 2. Sebastian 
Kamiński / Przemysław Duszak, KTR Jantar, 3. 
Bartosz Szporko/Bartosz Romejko , Olimpia Miłki; 

kategoria: dwójki mieszane: 1. Melania Kamińska 
/ Patryk Brzeski, KTR Jantar/ LZS Lelis, 2. Sandra 
Szymczyk / Kacper Brzeski , LZS Lelis, 3. Karina 
Kopeć / Konrad Surgiewicz , LZS Lelis /KTR Jan-
tar; kategoria: turniej towarzyszący: 1. Dominik 
Pędzich, LUKS Nasiadki,1. Konrad Wołosz, Olcha 
Olszewka, 2.Małgorzata  Łępicka, LUKS Tygrys  
Łęg Starościński, 2. Dawid Ejzemberg, ULKS 
„Dąbrowiaki” Dąbrówka, 3. Marcin Kaczyński, 
LUKS Nasiadki.

Sylwia Smilgin-Kamińska
Fot. Antoni Kustusz

Pod hasłem „Piłka nożna – moją pasją i radością” 
na orliku ZS w Obierwi 10 czerwca rozegrano 
turniej dla klas I-III szkół podstawowych o Puchar 
Wójta Gminy. Grały 6-osobowe drużyny chłopców 
i dziewcząt. Dla wielu młodziutkich piłkarzy to był 
prawdziwy mundial, a niektórzy pokazali prawdzi-
we perły talentu. Nie przeszkodziła upalna pogoda, 
nie brakowało sił i zapału. Po rozegraniu wszystkich 
meczów organizatorzy: Maciej Brzeski i Wojciech 
Suski ogłosili wyniki. Wśród dziewcząt zwyciężyły 
piłkarki z Lelisa, przed Łęgiem Starościńskim i 
,,Jantarkami’’. W rywalizacji chłopców, gdzie grano 
w dwóch grupach, w meczu o III miejsce Dąbrówka 
pokonała Łęg Starościński 2:0, a w finale Obierwia 
pokonała Białobiel 3:0. Najlepsi otrzymali puchary 
i medale. Radości było co niemiara, choć szkoda, że 
gospodarze nie dotrwali do ceremonii ich wręcza-
nia w sportowych strojach. (ak)

  Fot. Antoni Kustusz 

Szachy wracają do Lelisa, co jest o tyle waż-
ne, iż nauka tej królewskiej gry ma znaleźć się 
w nowym programie szkolnym. 

Po turnieju ,,Złotej Wieży’’ CK-BiS zorganizo-
wał I Otwarte Szachowe Mistrzostwa Powiatu 
Ostrołęckiego. Zwyciężył Michał Hryszkiewicz 
z Wyszkowa, który odniósł komplet sześciu 
zwycięstw i pokonał kolejnych dwóch ostrołę-
czan, z których II m. zajął Marcin Chojnowski, 
a III m. Paweł Krajewicz. Obaj odnieśli po 5 
zwycięstw. Tuż za podium uplasował się z ta-
kim samym wynikiem Dariusz Gadzała, także 
z Ostrołęki, a kolejne miejsca w rywalizacji 
open zajęli:  Piotr Obiedziński z Łomży, Paweł 
Bakiera z Ostrołęki, Ryszard Jastrzębski z 
Ostrołęki, Zbigniew Zajewski z Ostrołęki, Pa-
weł Obiedziński z Łomży, a dziesiątkę domkną 
Marcin Hryszkiewicz z Wyszkowa. W gronie 
juniorów zwyciężył Kacper Rydel z Wyszkowa, 
któremu zaliczono 3 zwycięstwa odniesione w 
kategorii open.  

Spor ym zainteresowaniem ciesz yła się 
rywalizacja dzieci. W gronie najmłodszych 
szachistów do lat 8 najlepsi okazali się Danie-
la Rydzewska z Olsztyna i Alan Dobkowski z 
Ostrołęki. W kategorii dzieci do lat 12. zwyciężył 
Jakub Firmuga z Łomży, przed Wojciechem 
Tadrzakiem z Ostrołęki i Kacprem Popielarczy-
kiem z Kadzidła. 

Nagrody dla najlepszych zawodników i za-
wodniczek ufundowało Starostwo Powiatowe 
oraz CK-BiS.

Tekst i fot.:
 Arkadiusz Dobkowski
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B-klasa na miarę możliwości

Biegi Konstytucji 3 maja

Godnie reprezentowali 
gminę

Rower dla rodziny

Trener drużyny GLKS Jerzy Dawid króciutko 
podsumował tegoroczny finał rozgrywek B-klasy: 
Gramy, na ile zdołamy zebrać pełen skład i jakie 
mamy możliwości. Oczywiście żal każdej prze-
granej po przypadkowych, frajerskich bramkach, 
ale ogólny wynik oddaje naszą pozycję w tej lidze.

W ostatnich meczach rundy wiosennej GLKS 
28 maja zremisował z KS Pniewo 1:1, a następnie 
otrzymał 3:0 za walkower od Orza Goworowo. 

Po zakończeniu rozgrywek GLKS 
uplasował się na 8. pozycji z dorobkiem 
20 pkt. za 6 zwycięstw i 2 remisy, ale 
przy 12. przegranych spotkaniach. Bilans 
bramkowy wyniósł 45-69, z czego na 
własnym boisku 21-35, a na wyjazdach 
24-36. Zwyciężył Bartnik Myszyniec, 
który na finiszu walki o prawo występów 
w A-klasie wyprzedził WKS Mystkówiec, 
którego pokonał w ostatnim meczu 5:1. 

A więc do spotkania w przyszłym sezo-
nie i miejmy nadzieję, że będzie lepiej, bo 
łatwiej z pewnością nie będzie. Już teraz 
wiadomo, że w rozgrywkach wystartuje 
12 zespołów, o ile WKS Mystkówiec uzy-
ska licencję na stadion do gry. Swój akces 

do rozgrywek potwierdziły już drużyny GUKS 
Krasnosielc, Iskry Zaręby Kościelne, Wymakracza 
Długosiodło, KS Pniewo, GKS Andrzejewo, GLKS 
Lelis, FC 2013 Różan, Orza Goworowo, a także    
Korony II Ostrołęka, MZKS Narew 1962 Ostrołęka i 
ULKS Ołdaki. Można się więc spodziewać sporych 
emocji, ale i wyższego poziomu gry. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Majowe biegi dla najmłodszych sportowców są 
radosną i pełną pozytywnych emocji imprezą. Nie-
stety pogoda w tym roku nie sprzyjała najmłodszym 
pasjonatom biegania. Dlatego też IX biegi przełajowe 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja były dwukrotnie 
przekładane, ale  ostatecznie 10 maja  na stadionie Ze-
społu Szkół w Lelisie, stanęli do rywalizacji najmłodsi 
zdolni biegacze z sześciu szkół podstawowych z 
gminy Lelis. Dzieci urodzone w latach 2011-2007 mu-
siały jednak rywalizować nie tylko z rówieśnikami, ale 
przede wszystkim z zimnym i porywistym wiatrem. 

Walczono o puchar Wójta Gminy Lelis. Zdecydowa-
nie, z największą liczbą punktów zwyciężyli zawodni-
cy ze Szkoły Podstawowej w Lelisie, przed biegaczami 
ze szkoły w Dąbrówce i w Nasiadkach. Medale i 
puchary wręczali Andrzej Przeradzki, dyrektor ZASiP 
w Lelisie oraz Sylwia Smilgin-Kamińska,  dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Nasiadkach. Organizatorem 
zawodów był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Na-
siadki, a puchary ufundowała Rada Gminna LZS, zaś  
medale dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach.  

Punktacja szkół:
1. Szkoła Podstawowa w Lelisie – 25 punktów.
2. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – 14 punktów,
3. Szkoła Podstawowa w Nasiadkach –11 punktów,
4. Szkoła Podstawowa w Białobieli – 8 punktów, 
5. Szkoła Podstawowa w Olszewce – 7 punktów oraz
Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim – 7 
punktów.

Punkty dla swoich szkół zdobyli: 
Rocznik 2010 i 2011, dziewczęta: I m. – Dominika 
Parzych, SP Nasiadki, II m. – Zofia Pyskło, SP Lelis, 
III m. – Kinga Orzechowska, SP Olszewka; rocznik 
2010 i 2011, chłopcy: I m. – Jerzy Bubrowiecki , SP 
Dąbrówka, II m. – Bartosz Parzych, SP Lelis, III m. 
Błażej Mrozek, SP Nasiadki; roczn. 2009, dziewczęta: 
I m. – Aleksandra Sęk, SP Lelis, II m. Julita Prusaczyk, 
SP Lelis, III m. – Nikola Lenkiewicz, SP Olszewka; roczn. 
2009, chłopcy: I m. – Filip Parzych, SP Lelis, II m. – 
Miłosz Niechoda, SP Łęg Starościński, III m. – Jakub 
Lenkiewicz, SP Białobiel; roczn. 2008, dziewczęta: I m. 
– Nikola Prusińska, SP Lelis, II m. – Wiktoria Tercjak, SP 
Białobiel, III m. – Lena Mażewska, SP Lelis; roczn. 2008, 
chłopcy: I m. – Krzysztof  Pawłowski, SP Olszewka, II 
m. – Karol Bubrowiecki, SP Dąbrówka, III m. – Mikołaj 
Brzeski, SP Łęg Starościński, roczn. 2007, dziewczęta: 
I m. – Zuzanna Sylwestrzak, SP Nasiadki, II m. – Mag-
dalena Niechoda, SP Łęg Starościński, III m. – Natalia 
Lenkiewicz, SP Białobiel; roczn. 2007, chłopcy: I m. – 
Jakub Mażewski, SP Dąbrówka, II m. – Szymon Grzyb, 
SP Białobiel, III m. – Paweł Ruszczyk, SP Dąbrówka.

W zawodach uczestniczyło 104. dzieci w wieku od 
5 do 10 lat. Korzystając z łamów ,,Wieści Gminnych’’ 
składamy podziękowania dyrektor ZS Urszuli Lasce 
za udostępnienie zaplecza sportowego, a Dariuszowi 
Mrozowi z LZS oraz pracownikom Zespołu Szkół w 
Lelisie za pomoc w przeprowadzeni turnieju.    

Sylwia Smilgin-Kamińska
Fot. Antoni Kustusz

Piłkarze amatorzy z naszej gminy, występujący 
w Ostrołęckiej Amatorskiej Lidzie drużyn 7. osobo-
wych sprawili prawdziwe lanie swoim przeciwni-
kom w ostatniej kolejce rozgrywek, zapewniając 
sobie tym samym godne miejsce w ostatecznej 
tabeli. Mecze rozegrano 23 czerwca na boiskach 
ze sztuczną nawierzchnią stadionu MOSiR przy ul. 
Witosa. Opromieniona zwycięstwem w Nocnej Li-
dze Futsalu drużyna Łęgu Przedmiejskiego poko-
nała Budowlanych 10:1, a drużyna LZS Olszewka 
(na zdjęciu) najpierw rozbiła Farmaceutów 12:1, 
a następnie pokonała faworyzowaną KGB 5:3. W 
końcowej tabeli Łęg Przedmiejski zajął 5 miejsce 
na 11 drużyn z dorobkiem 19 punktów i bilansem 
bramek 43-26. Natomiast LZS Olszewka uplasował 
się na 6. miejscu, także z 19. punktami i bilansem 
bramek 41-16. Dodajmy, iż Patryk Laćkowski z LZS 
Olszewka został wybrany najlepszym bramkarzem 
turnieju. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Po zmianach terminów startu na metę II Rodzin-
nego Rajdu Rowerowego LZS na metę do Szafar-
czysk 17 czerwca dojechało niewiele rodzinnych 
ekip, ale i tak wszyscy byli zadowoleni i obiecywali 
sobie start w przyszłorocznej edycji tej niezwykle 
cennej i obiecującej imprezy. Rodzinni kolarze 
mieli do pokonania trasę ok. 30 km, ale po dobrych 
drogach w naszej gminie, ze ścieżkami rowerowy-
mi, nie było to takie trudne – stwierdzili zgodnie 
uczestnicy. Na trasie trzeba było odwiedzić go-
ścinnych sołtysów w Łodziskach, Długim Kącie, 
Dąbrowce, którzy potwierdzali takie odwiedziny 
na karcie startowej, a już na mecie z zaznaczeniem 
godziny potwierdzał sołtys Jan Laskowski. Wyniki 
ogłosił i wręczył nagrody przewodniczący Rady 
Gminnego LZS, radny Dariusz Mróz, który po 
zakończeniu podsumowania zaprosił wszystkich 
do ogniska na pieczone kiełbaski. 

Kolejność rodzinnych ekip na mecie w Szafar-
czyskach ułożyła się następująco: I miejsce – ,,Ga-
zela’’ Barbara i Dariusz Terlikowscy, II m. – ,,Złote 
Szprychy’’ Daria Parzychowska i Paweł Parzychow-
ski, III m. – ,,Sokoły’’ Olga Wieremiejczyk i Teresa 
Wieremiejczyk oraz ,Orły’’ Julita Wieremiejczyk i 
Piotr Wieremiejczyk. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz
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 9 lipca, godz. 10.00, stadion wiejski w Gibałce – Międzygminny turniej piłki nożnej LZS o Puchar 
Wójta Gminy Lelis. 

 16 lipca, godz. 13.00, plac wiejski w Łodziskach – festyn rodzinny Święto Jagody. W programie 
występy zespołów CK-BiS, konkursy z nagrodami, ognisko i grill.

 Od 15 lipca, boiska orlików w Obierwi i Łęgu Przedmiejskim – Gminna Letnia Liga Piłkarska 
LZS ,,Orlik ‘2017’’. Informacje i zapisy u organizatorów i w CK-BiS 

 20 sierpnia , godz. 12.00, plac przy CK-BiS – Impreza regionalna ,,Dożynki na Kurpiach’’.  
W programie między innymi: korowód z wieńcami dożynkowymi oraz konkurs na najpiękniejszy 
wieniec, widowisko dożynkowe i prezentacje artystyczne gmin kurpiowskich, koncert Orkiestry 
Kurpiowskiej, występ kabaretowy Marcina Dańca, koncert zespołu ,,Power Play’’, zabawa tanecz-
na, kiermasze, wesołe miasteczko

 Wakacje na wesoło, od 3 lipca – według osobnego harmonogramu zamieszczonego na stronie 
CK-BiS oraz na plakatach.

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
 III rata do 15 września 2017 r.

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

Uwaga: Przypominamy, że płatności za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić: 
za  maj i czerwiec do 10 lipca 2017 r.

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina, że...

Praktyczna książka 
telefoniczna

Wieści Gminne – Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie 
07–402 Lelis, ul. Szkolna 37, tel./fax 29 761 10 24, e–mail: sekretariat@lelis.pl; www.lelis.pl, www.bip.lelis.pl. Redaktor 
naczelny Antoni Kustusz, antoni.kustusz@neostrada.pl, antoni.kustusz1@gmail.com, tel. 600 240 750; zespół redakcyjny: 
Halina Gontarzewska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Bartosz Podolak, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, 
skład i druk: Agencja Informedia, e–mail: biuro@informedia.pl

Od 30 czerwca serwis internetowy Gminy Lelis ukazał się w nowym kształcie. Nowoczesne 
rozwiązania oraz nową grafikę zawdzięczamy Piotrowi Parzychowi, informatykowi Urzędu Gminy, 
który pełni funkcję administratora serwisu. 

– Serwis ma formułę otwartą i dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych jak najbogatszą 
treścią naszej gminnej strony do kontaktu i współpracy – stwierdził pan Piotr. A my gratulujemy 
i życzymy dalszego rozwoju. (ak)

Nowy obraz serwisu Gminy Lelis

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
Czytelników publikujemy najbardziej potrzeb-
ne w codziennym życiu numery telefonów:
  
Urząd Gminy – (29) 761 10 24

Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu 
– (29) 761 10 77

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli 
– (29) 761 10 79

PSZOK w Gibałce – Adam Wiski (29) 761 19 87 w. 17 

Konserwacja wodociągu – 660 981 292 

O c h o t n i c z e  S t r a ż e  P o ż a r n e :

Dąbrówka – Zbigniew Żelazny – 693 113 131

Lelis – Henryk Chorąży – 608 581 009

Łęg Przedmiejski – Jarosław Kwiatkowski 
– 880 810 838 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Nieustającej 
Pomocy w Lelisie – (29) 761-16-78
 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego 
w Łęgu Starościńskim – (29) 760-43-24

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Częstochow-
skiej w Obierwi – (29) 761 22 93

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Dą-
brówce – (29) 761 71 95

Apteka – (29) 761 10 86

Przychodnia Lekarska „MAK MED” s.c. Danuta 
Garbacka Makowiecka – (29) 761 10 80

REJON NR 9 – Dzielnicowy asp. szt. Robert Zabiel-
ski – 696 497 146
Miejscowości: Białobiel, Durlasy, Łodziska, Szwen-
drowy Most, Gibałka, Szafarnia, Obierwia, Olszew-
ka, Aleksandrowo.

REJON NR 10 – Dzielnicowy asp. Jarosław Rybak 
– 696 497 155
Miejscowości: Lelis, Długi Kąt, Gnaty, Łęg Przed-
miejski, Łęg Starościński, Szafarczyska, Nasiadki, 
Kurpiewskie, Szkwa, Dąbrówka, Płoszyce, Gąski

w w w . l e l i s . p l


