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Dżdżyście, ale uroczyście i wesoło
Tegoroczne regionalne święto plonów ,,Dożynki
na Kurpiach’’, choć 20 sierpnia było dżdżyście, to
nie zniechęciło mieszkańców gminy i ich gości do
uroczystego i radosnego uczczenia dorobku ludzi
rolniczego trudu. Rozpoczęło się od uroczystej
Mszy św. odprawionej w parafialnym kościele, gdzie
wieńce zostały poświęcone, a rolnicy i ich rodziny
zyskały błogosławieństwo boże, a później korowód
z wieńcami dożynkowymi obszedł kościół i przeszedł
pod scenę, gdzie starostowie dożynkowi Katarzyna
Majewska i Grzegorz Czeleń oraz wójt gminy Stefan
Prusik, a także ks. proboszcz Janusz Kotowski powitali uczestników rolniczego święta. Wójt przyjął
bochen dożynkowego chleba z rąk starostów oraz
chleby od delegacji sołeckich, które ks. proboszcz
poświęcił, obiecując sprawiedliwe dzielenie. Na
scenę trafił okazały wieniec z Łęgu Przedmiejskiego,
który wedle tradycji obtańczono wraz z delegacjami.
– Dożynkami kończymy kolejny rok rolniczego
trudu, tak pięknie wpisującego się w pory roku i
od nich zależnego. Naszą obecnością wyrażamy
wdzięczność dla ciężkiej pracy rolnika. Jak mówił
niegdyś św. Jan Paweł II: ,,Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które w
trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju,
a w chwilach zagrożenia gotowe były tej ziemi strzec
i bronić’’. Bez ciężkiej pracy ziarno nie wyda plonu, ale
po tych wieńcach widać, że nie zabraknie nam ziarna
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na nowy zasiew i chleb na naszych stołach – mówił
Stefan Prusik, otwierając dożynkowe uroczystości.
Następnie włodarz gminy, dożynkowi starostowie wraz z dyrektorem CK-BiS Bartoszem
Podolakiem, organizatorem dożynkowego widowiska, oraz z księdzem proboszczem i Kurpiankami, wyszli do ludzi, aby poczęstować każdego
chlebem upieczonym z tegorocznego ziarna.
Życzenia dla rolników i mieszkańców naszego
kurpiowskiego regionu złożyli ze sceny euro
poseł Jarosław Kalinowski, który przypomniał o
efektach wspólnotowej polityki rolnej dla polskich rolników, a także przedstawił perspektywy
jej dalszego rozwoju, co napawa optymizmem.
Dożynkowa scena, jak co roku, stworzyła dobre
warunki do prezentacji folkloru kurpiowskiego
przedstawiającego tradycyjne widowisko dożynkowe w wykonaniu zespołów, które działają przy CK-BiS
oraz w wykonaniu zespołów z gmin kurpiowskich.
Po tym bogatym programie regionalnym na scenę
wszedł Jerzy Kryszak, popularny aktor, kabareciarz,
satyryk, który od lat bawi i uczy polską publiczność.
Kabaretowy artysta dał wspaniały sceniczny popis,
który rozbawił nieco zziębnietą publiczność, ale
też pozwolił zastanowić się nad obecną sytuacją w
Polsce. Kryszak słynie przecież z tego, że w swoich
skeczach nawiązuje do obecnej sytuacji politycznej.
Nie omieszkał też przywołac wspomnienia swoich
odwiedzin w naszym regionie, a na zakończenie
życzył wszystkiego najlepszego i przejezdnego
mostu. Publiczność, po zakończeniu występu, wie-

lokrotnie wywoływała artystę na scenę oklaskami.
W tym roku doszła kolejna dożynkowa atrakcja.
Równolegle ze scenicznymi występami na stadionie
gminnym odbywał się turniej sołectw. Zmagania
sportowe przedstawicieli miejscowości przyniosły widzom wiele emocji, bowiem na murawie
zawodnicy mierzyli się m.in. w strzałach piłką do
bramki czy wyścigach wożenia sołtysów taczkami
na czas. W tym konkursie, po emocjonującym i
rozstrzygającym przeciąganiu liny, pierwsze miejsce zajęło Aleksandrowo, na drugim uplasowała
się reprezentacja Długiego Kątu, zaś trzecią lokatę
zajęła Obierwia. Nagrody wręczono już na scenie,
co widownia przyjęła z gorącymi oklaskami od
licznych reprezentantów nagrodzonych sołectw.
Na scenie rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejsze dzieło wykonane z plonów i darów natury. Do
konkursu wieńców dożynkowych zgłoszono dwanaście wyjątkowych prac wykonanych przez mieszkańców z miejscowości: Durlasy, Golanka, Długi Kąt, Białobiel, Łodziska, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński
(Walery), Szwendrowy Most, Szafarczyska, Czarnia i
Brzozowa w gminie Kadzidło, Szafranki z gminy Łyse
oraz członków klubu motocyklowego z Nowej Wsi
Wschodniej z gminy Rzekuń. Werdykt komisji konkursowej ogłosił Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS.
– Wicie wieńców to trudny i misterny proces.
Nie jest to takie łatwe, jak mogłoby się wydawać,
co miałem okazję obserwować odwiedzając
zespoły zajęte misterną pracą przy wieńcach.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2017r. Podwórko talentów
rozstrzygnięte
posiada zadłużenia.
Plan budżetu Gminy po zmianach
na dzień 30. czerwca 2017
r. przedstawia się następująco:
po stronie dochodów:
38 575 063,58 zł
po stronie wydatków:
48 045 275,58 zł

Deficyt budżetu gminy w
wysokości 9 470 212,00 zł
zaplanowano pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
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Zaplanowano przychody budżetu w wysokości
9 470 212,00 zł , w tym z tytułu :
zaciąganych pożyczek w kwocie
888 000,00 zł,
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie 8 582 212,00 zł
Na dzień 30. czerwca 2017 r. Gmina Lelis nie

Dochody na dzień 30.czerwca 2017 r. wykonano ogółem
w wysokości 20 238 428,27
zł, tj. 52,47 % planu, w tym:
dochody bieżące w 55,08
%
dochody majątkowe w
0,00 %
dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 55,59 %

Wydatki na dzień 30. czerwca 2017 r. wykonano ogółem w kwocie 18 165 620,61 zł tj. 37,81
% planu, w tym:
wydatki bieżące w 50,26 %
wydatki majątkowe w 10,69 %
wydatki na zadania zlecone w 55,54 %
Oprac.: Bogusława Parzych
Skarbnik Gminy

Aleksandrowo nie zwyciężyło w konkursie
,,Podwórko talentów’’, ale satysfakcja z podjętych działań oraz zrealizowanych pomysłów
pozostaje, tym bardziej że głosowało na nas
prawie trzy tysiące sympatyków – powiedział
nam sołtys Kamil Stepnowski.
Ogółem Aleksandrowo w głosowaniu internetowym uzyskało 2988 głosów, plasując się
na 78. miejscu wśród 200. wsi, które zgłosiły
swoje projekty.
Po rozstrzygnięciu konkursu Rada Sołecka
wsi Aleksandrowo szczególnie dziękowała
radnemu Dariuszowi Mrozowi, który nakręcił
materiał filmowy, a przede wszystkim uczestnikom całego przedsięwzięcia, dobrego duszka,
który jak mógł promował konkurs czyli pana
Radomira Obierwiaczka Obierwiaka z projektu
Radomir, a także wszystkim, którzy pomogli
w promowaniu osiągnięć wsi zgłoszonych do
konkursu.
(ak)

Nowy plac wiejski

Krajowa Pielgrzymka Sołtysów

Nad Rozogą przy moście w Łęgu Starościńskim powstał nowy plac wiejski. Dzięki
staraniom sołtysa Grzegorza Czelenia i radnego
Józefa Szczubełka, plac został już ogrodzony i
rozpoczęły się przygotowania do jego pełnego
zagospodarowania, a więc montażu oświetlenia, monitoringu, budowy boiska.
– Sprzedałam gminie ten plac, bo zawsze
doceniam to co robi się dla dzieci i młodzieży,
a kiedy powstanie ten plac wiejski, to ludziom
będzie się żyło lepiej – powiedziała nam Janina Klimaszewska z Łęgu Przedmiejskiego,
kiedy wraz z nią oraz wójtem gminy Stefanem
Prusikiem i dyrektorem CK-BiS Bartoszem Podolakiem odwiedziliśmy 2 lipca teren nowego
nabytku wsi i gminy. (ak)

Grupa sołtysów z naszej gminy: Kamil Stepnowski (Aleksandrowo) , Monika Krystian (Długi
Kąt), Stanisław Szczepanek (Durlasy), Grzegorz
Czeleń (Łęg Starościński) oraz Rajmund Mrozek
(Szwendrowy Most) wraz z chętnymi mieszkańcami gminy uczestniczyli w XXV Krajowej
Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich,
która udała się 8-9 lipca do Sanktuarium Matki
Boskiej Licheńskiej. Dzięki dofinansowaniu wój-

Fot.: Antoni Kustusz

ta gminy Lelis koszt wycieczki wyniósł jedynie
55 zł (transport i dojazd).
– To było niezwykłe przeżycie i moim zdaniem naprawdę było warto skorzystać z tej możliwości – powiedział nam Kamil Stepnowski.
(ak)
Fot. Archiwum

Inwestycje gminne – stan na 20. sierpnia 2017r.
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Budowa nowego Urzędu Gminy

Stan obecny drogi Nasiadki – Gibałka, jeszcze przed uroczystym
otwarciem

Finał budowy nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białobieli

Nowa nawierzchnia drogi Durlasy – Obierwia, od strony rozjazdu na drodze krajowej nr 53

Zasłużone dla naszego zdrowia
Dwie pielęgniarki dyplomowane z przychodni
lekarskiej ,,Mak - Med’’ w Lelisie zostały wyróżnione
prestiżowym medalem ,,Za zasługi dla ochrony
zdrowia’’, które otrzymały w Ostrołęce z okazji
kwietniowych obchodów Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Położnej. W naszej gminie wszyscy znamy zawsze uśmiechnięte i życzliwe panie
Barbarę Knopek i Alinę Pisarek, które pracują od
połowy lat 80-tych jako pielęgniarki środowiskowe
i szczepionkowe.
– To dla mnie ogromne wyróżnienie, bo pracy
w służbie zdrowia poświęciłam całe życie. Najpierw pracowałam w ostrołęckim szpitalu, a teraz
pracuję i mieszkam w leliskim ośrodku zdrowia,
więc zawsze jestem do dyspozycji pacjentów –
powiedziała nam pani Basia, z dumą prezentując
resortową odznakę dla najbardziej zasłużonych.
O swoich, a właściwie o naszych paniach w
bieli bardzo dobrze wypowiada się doktor Danuta
Garbacka-Makowiecka.
– W ośrodku stanowimy jedną rodzinę i tak
traktujemy pacjentów, którzy zwracają się do nas o

pomoc. Pani Basia i pani Alina w pełni zasłużyły na
to wyróżnienie, bo codziennie pokazują jak bardzo
angażują się w ochronę zdrowia mieszkańców
naszej gminy – stwierdziła dr Danuta Garbacka-

-Makowiecka, prowadząca wraz z mężem Remigiuszem Makowieckim przychodnię lekarską w Lelisie.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Świadczenia dla rodzin
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie w 2017
roku po raz trzeci uczestniczył w zorganizowanej
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Rejon Ostrołęka akcji p.n. „Energetyczny tornister”.
W przedsięwzięciu uczestniczyło 23. dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej
z rodzin o skromnej sytuacji materialnej. Dzieci
otrzymały plecaki wraz z wyposażeniem w artykuły szkolne.
***
W lipcu nasz ośrodek po raz pierwszy przystąpił
do współpracy z Towarzystwem na Rzecz Ziemi i
Zielonego Instytutu z siedzibą w Oświęcimiu, w
ramach której realizowany był projekt pn. ,,Zielone
światło’’, którego celem było nieodpłatne zamontowanie w domach najuboższych osób lub rodzin
kompleksowej wymiany tradycyjnego oświetlenia
na energooszczędne typu LED, co pozwoli tym
rodzinom na uzyskanie sporych oszczędności w
budżetach rodzinnych. Akcja prowadzona jest we
współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot,
gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych
,,Pomocna Dłoń” z Ostrołęki. W projekcie uczestniczyły rodziny z 10 budynków mieszkalnych w
naszej gminie.

***
Przypominamy, że rodziny znajdujące się w
trudnej sytuacji materialno – bytowej i rodzinnej
mogą już składać w OPS w Lelisie podania/wnioski na pomoc w formie bezpłatnego dożywiania
dzieci w szkole.
***
Rodziny zamieszkałe na terenie naszej gminy
mogą składać również w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1sierpnia wnioski o ustalenie
prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego
tzw „500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy, który jest ustalony
dla świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2017 r.
do 31 października 2018 r. a dla świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r..
Rodziny uzyskujące dochody z działalności
gospodarczych podlegających opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym do wniosku dołączają zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące
członków rodziny rozliczających się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, zawierające
informacje odpowiednio o: formie
opłacanego podatku, wysokości
przychodu, stawce
podatku, wysokości opłaconego
podatku w roku
kalendarzowym
poprzedzającym
okres zasiłkowy.
Rodziny które
po roku utraciły
dochód lub pozy-

skały dochód do wniosku dołączają dokumenty
związane z utratą lub pozyskaniem dochodu.
Pomoc w formie zasiłku rodzinnego i dodatków
do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzinom na
dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 21 roku
życia jeżeli kontynuują naukę w szkole średniej
oraz do 24 roku życia jeżeli kontynuują naukę
w szkole lub w szkole wyższej i legitymują się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności. Kryterium dochodowe nie uległo zmianie i nadal wynosi 674 zł.
na jedną osobę w rodzinie. Do wyliczeń dochodu
przyjmuje się dochód uzyskany przez rodzinę w
2016 roku z uwzględnieniem dochodu utraconego lub pozyskanego po roku. Dla rodzin gdzie
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności kryterium dochodowe
wynosi 764 zł.
***
Informujemy, że pomoc w formie świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom
uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja
była bezskuteczna za okres ostatnich dwóch
miesięcy oraz osiągnięty dochód rodziny za rok
poprzedzający okres zasiłkowy nie przekroczył
kwoty 725 zł. w przeliczeniu na jedną osobę w
rodzinie z uwzględnieniem dochodu utraconego
lub pozyskanego po roku.
***
Pomoc w formie świadczenia wychowawczego
tzw „500+” na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli
dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie
przekracza 800 zł., a w sytuacji, gdy w rodzinie
jest niepełnosprawne dziecko 1200 zł. Na drugie
i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze
przysługuje niezależnie od osiąganego dochodu.
Oprac. Danuta Piersa
Fot. archiwum

Orkiestra Kurpiowska doceniona w Kazimierzu
Orkiestra Kurpiowska reprezentowała naszą gminę na tegorocznym 51. Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbył się 22-25
czerwca w Kazimierzu nad Wisłą.
Ach, cóż to był za festiwal – komentowali uczestnicy i obserwatorzy, odbywający się co roku festiwal
w Kazimierzu Dolnym jest bowiem prawdziwą ucztą
dla osób poszukujących doznań płynących z tradycyjnej kultury ludowej.
Pierwszego dnia pobytu a wiec w piątek swoje
umiejętności i talenty prezentowali wykonawcy z
całej Polski. Prócz wolnych występów, które miały
uświetnić festiwal odbyły się również występy konkursowe. W tym dniu także Orkiestra Kurpiowska
z Lelisa prezentowała swe umiejętności na scenie
w Kazimierzu Dolnym, występując wieczorem dla
zgromadzonej publiczności. Trzeba przyznać, że
wypadli znakomicie, a folklor kurpiowski przypadł
wszystkim do gustu, bowiem oklaskom i ochoczych
tańcom na rynku nie było końca.
To nie koniec atrakcji ponieważ nasza orkiestra
bawiła również publiczność na zabawie organizowanej w kazimierzowskim zamku oraz prezentowała
swe umiejętności w kolejnych dniach przeglądu.
Tak duże zainteresowanie publiczności nie mogło
przejść bez medialnego echa. W sobotę o 7.10 w
TVP info został wyemitowany obszerny materiał

dotyczący Orkiestry Kurpiowskiej. Jan Kania barwnie
opowiadał o osiągnięciach oraz tradycji kurpiowskiego muzykowania. W tle cały czas grała orkiestra,
a specjalną niespodzianką dla widzów był występ
solistki Elżbiety Kaszni.
Czymże jednak byłoby muzykowanie bez zmagań
konkursowych. W kategorii mistrz i uczeń Jan Kania –
instruktor ds. folkloru w CK-BiS wraz z dwoma młodymi adeptami uzyskał kolejno drugą i trzecią nagrodę.
Cieszy to, że ludowa muzyka płynąca z Kurpiowszczyzny podoba się w Kazimierzu, który docenia na-

szych grajków i chętnie gości na scenie. Myślę więc,
że nasze występy sceniczne oraz zainteresowanie
medialne Orkiestrą Kurpiowską świadczy o wysokim
poziomie muzyków z Orkiestry Kurpiowskiej po
których coraz chętniej sięgają inne miejscowości.
W tym roku nie tylko otrzymaliśmy zaproszenie do
Kazimierza i TVP info, ale również czeka nas cała trasa
koncertowa, podczas której będziemy koncertowali,
m. in w Oleśnicy czy na Pomorzu.
Tekst i zdjęcia: Bartosz Podolak

Dżdżyście, ale uroczyście i wesoło (c.d. ze str. 1)
Dziękuję za wasz trud, za udział, za to, że aktywnie włączacie się organizację naszego gminnego
święta, że chętnie uczestniczycie we wszystkich
konkursach – mówił do zebranych Bartosz Podolak.
W konkursie powiatowym I miejsce zajął wieniec
z Łęgu Przedmiejskiego, uzyskując tym samym
prawo do reprezentowania powiatu na dożynkach wojewódzkich (z ostatniej chwili – wieniec
zdobył 3 miejsce). II miejsce zajęła Golanka z
gminy Kadzidło, a trzecie – Szafranki z gm. Łyse.
W konkursie dla sołectwa gminy Lelis wyróżniono
wieńce z Łodzisk i Długiego Kątu. Członkowie
komisji przyznali jednak, że każda z miejscowości
włożyła wiele pracy w swoje dzieła i każdemu
należą się podziękowania i gratulacje. Wszyscy
odebrali więc symboliczne nagrody z rąk wicestarosty ostrołęckiego Krzysztofa Parzychowskiego i
wójta Stefana Prusika, a ich zasługi obegrała jak należy Orkiestra Kurpiowska z Janem Kanią na czele.

Na konkurs z nagrodami mogli także liczyć inni
uczestnicy dożynkowej imprezy. Ostrołęcki WORD
tradycyjnie ufundował rower oraz różne gadżety
dla cyklistów. Rower wygrał mieszkaniec Ostrołęki
Piotr Czaplicki. Wszyscy mogli tez korzystać z
wielu przygotowanych atrakcji, m.in. z wesołego
miasteczka, gdzie najwięcej emocji wzbudzało
przerażające wahadło, z wojskowej strzelnicy, policyjnego symulatora jazdy, dmuchanych zabawek,
przejażdżek konnych, a także z pokazu współczesnych, niesamowitych motocykli oraz kolekcjonerskich okazów starej motoryzacji. Swoje atrakcje
przygotowali strażacy z OSP, a na wszystkich
czekały dobrze zaopatrzone kramy z pamiątkami,
domowym jedzeniem i regionalnymi napitkami.
W taki jarmarczny klimat dobrze wpisali się
muzycy z Kapeli Łochowskiej z MiGOK w Łochowie, przypominając przedwojenne szlagiery oraz warszawskie uliczne piosenki, co

wzbudzała prawdziwy entuzjazm publiczności, coraz chętniej wyrywającej się do tańca.
A wieczorem, jak wieczorem przy dożynkowej
scenie kłębił się tłum miłośników muzyki bardzo
popularnej, rytmicznej i donośnej. Dla ucha i
dla serca zagrały zespoły ,,Motive’’, szczególnie
oczekiwany jako gwiazda dożynkowego koncertu
,,Power Play’’, a na zakończenie zespoły grające
muzykę popularnych artystów, które wystąpiły w
koncercie ,,Cover Party’’. Ech, co to była za zabawa.
Organizatorem tegorocznych dożynek byli:
Wójt Gminy Lelis, proboszcz parafii p.w. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie, CK-BiS, przy
współudziale szkół gminy Lelis, OSP w Lelisie,
Zrzeszenia Gminnego LZS oraz przy wsparciu
finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.
Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz i Tomasz Szczubełek
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Mistrzynie haftu krzyżykowego
W CK-BiS można obejrzeć wystawy prezentujące dorobek dwóch mistrzyń haftu krzyżykowego.
Swoje prace prezentują Justyna Niedzwiecka
z Obierwi i Grażyna Laska z Aleksandrowa.
– Swoje ,,krzyżykowanie’’ rozpoczęłam z
18 lat temu. Najpierw na próbę, spodobało
się, i tak się wciągnęłam. Nie jest to trudne
zajęcie, ale wymaga cierpliwości, daje wiele
relaksu, i satysfakcji – mówi o swojej pasji pani
Grażyna, okazując fantastycznie barwny i starannie wykonany obrazek z chatą i malwami.
Pani Grażyna rozpoczęła hafciarską pasję w rodzinie, a pani Justyna, jej krewna, zaraziła się od niej
tą fascynacją do odtwarzania obrazów na kanwie
z krzyżykami za pomocą kolorowych nici, najlepiej Moliny i Ariadny, jak zdradzają swoje sekrety.
– Nasz ośrodek kultury stanowi dobre miejsce do prezentacji osiągnięć, pasji i talentów
mieszkańców gminy. Jesteśmy otwarci na
propozycje wystaw i pokazów, a przecież wie-

my, że wielu naszych mieszkańców trzyma w
szufladach wprost niezwykłe przykłady swoich
umiejętności. Wystawy prac pani Justyny i pani

Grażyny są tego najlepszym przykładem – powiedział nam Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

Po ulewie przychodzi słońce, a humor jest zawsze
Tak mówili druhowie z OSP i panie z KGW,
organizatorzy przygotowanego 2 lipca z wielką
pomysłowością i rozmachem festynu rodzinnego
w Łęgu Przedmiejskim. Co z tego, że scena i ławki
były mokre, skoro strażacy zaraz je wytarli do sucha,
a bawiono się doskonale i nawet nieoczekiwany
prysznic ze strażackiej armatki na nikim nie zrobił
dramatycznego wrażenia.
– Co tam aura, kiedy widzi się taką chęć do zapewnienia dobrego wypoczynku dla mieszkańców
swojej wsi i okolicznych sąsiadów. To buduje naszą
wspólnotę, pokazuje ile mamy do zaoferowania, jak
bardzo chcemy być i bawić się razem – powiedział
na otwarcie wójt Stefan Prusik.
Atrakcji było co niemiara i dla każdego. Duże
zainteresowanie wzbudziły wystawy retro, a więc
dawnego sprzętu AGD i motoryzacyjnych pamiątek; motocykli, maluchów, fiatów, które gromadzą

i restaurują miejscowi kolekcjonerzy. Nikt nie był
głodny, ani spragniony, bo wszystkich gościnnie
przyjęto. Twórcy ludowi, pszczelarze i garncarze
chwalili się swoimi wyrobami, a amatorzy mocniejszych wrażeń mogli zapoznać się z atrakcjami
wesołego świetlicobusu, policyjnego symulatora
jazdy, tajnikami bojowego wozu strażackiego,
łódki do ratownictwa WOPR. Nie zabrakło atrakcji
sportowych, konkursów rodzinnych, ekologicznych,
etnograficznych, dosłownie każdy, kto przyszedł
na plac przy remizie OSP znalazł dla siebie jakąś
atrakcyjną formę rozrywki.
Na scenie, wyprowadzani przez szefową KGW
Bogumiłę Majewską - Modrak, pojawili się z powitalnym koncertem śpiewające panie z KGW, tańczące
dzieci ze szkoły oraz młodzieżowy kabaret, gadkarze kurpiowscy Jan Sierzputowski i Natalia Murach,
a do tego wciągający pokaz zumby, fascynujące
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tańce towarzyskie, Wiele emocji wzbudziło rozstrzygnięcie konkursu WORD z rowerową nagrodą, co
poprzedziło rajd rowerowy ulicami Łęgu, w którym
także wystartowali wójt Stefan Prusik oraz niesamowicie zaangażowana we wszystkie przygotowania
radna Anna Dobkowska.
Po pierwszych deszczowych strachach zapanowała festynowa pogoda, więc rozpoczęła się dobra
zabawa, której towarzyszyły kapela Lokalne Granie,
zespół Pniaki i Krzaki, a także w lżejszych rytmach
Piotr Grzyb, zespół Mamzel i Bossman. Skończyło
się grubo po północy, a wspomnień zostało co
najmniej na lato.
Organizatorami imprezy byli: Koło Gospodyń
Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego, Wójt Gminy Lelis,
radna Anna Dobkowska, radny Mirosław Krukowski,
sołtys wsi Łęg Przedmiejski Eugeniusz Bieńkowski,
OSP w Łęgu Przedmiejskim, CK-BiS w Lelisie oraz
wiele wspaniałych osób, które pomagały,
wspierały i poświęcały swój czas. Całość
przedsięwzięcia wsparło LGD ,,Kurpsie
Razem’’, a także współorganizatorzy.
Miejmy więc nadzieję, że zapału i chęci
starczy na następne lata.
Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Po dźwiękowych ścieżkach pamięci
W trakcie tegorocznego 40. Miodobrania
Kurpiowskiego w Wykrocie pojawiła się książka
Józefa Sobieckiego, emerytowanego redaktora
Radia dla Ciebie, spisana ze wspomnień radiowca „Dźwiękowe ścieżki pamięci’’. Bogato ilustrowaną i świetnie napisaną książkę poświęconą
wspomnieniom Józefa Sobieckiego z okresu
pracy na Kurpiach wydał Związek Kurpiów przy
wsparciu m.in. Gminy Lelis. Znajdziemy w niej
bogaty wybór zapisów rozmów i wywiadów,
przeniesionych z dźwiękowych taśm magnetofonowych na karty książki, w wśród nich
wypowiedzi naszego byłego wójta Stanisława
Subdy, Anny Ogniewskiej, Wiesławy Chaberek
i wielu innych twórców ludowych związanych
z naszą gminą.
Józef Sobiecki, absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, w
roku 1968 rozpoczął pracę w Polskim Radiu,
w redakcji Głosu Mazowsza, Kurpi i Podlasia,
później Warszawskiej Rozgłośni radiowej, aż

wreszcie obecnie funkcjonującego Radia dla
Ciebie. Przez blisko 40 lat nie rozstawał się z
mikrofonem. W jego archiwum są nagrania
kilkudziesięciu zespołów regionalnych i setki rozmów z twórcami ludowymi oraz ludźmi
związanymi z Kurpiowszczyzną. Rozpoczął
od wędrówki śladami ks. Władysława Skierkowskiego. W Charciejbałdzie rozmawiał
z mieszkańcami którzy znali księdza proboszcza w Myszyńcu. W 1975 roku utrwalił
na taśmie magnetofonowej ,,Wesele na
Kurpiach’’, które zespoły z Kadzidła, Zbójnej
i przygotowywały na Festiwal Folkloru Europejskiego w Brukseli. Waleria Żarnoch uczyła
go tańczyć powolniaka, Jan Krystkiewicz
pokazywał mu jak się lepi garnki, a Wiktor
Deptuła jak się toczy na kołowrotku korale
z burszt ynu. U tr walił głow y w ybitnych
Kurpiów, których nie ma już wśród nas, a
pozostały radiowe wspomnienia spisane na
papierze. Powstała książka, która ma wartość
dokumentu.

Oto, jak o swojej gminie mówił ówczesny
wójt Stanisław Subda w rozdziale ,,Nad Rozogą
i Szkwą’’.
– Kiedyś mówiono o naszej gminie ,,laski,
piaski i karaski’’ – co miało być oznaką biedy.
Obecnie to powiedzenie nie bardzo pasuje do
naszej gminy. Chociaż lasy najmują 40 procent
obszaru gminy, a gleby mamy rzeczywiście
słabe, piaszczyste. Prawdziwym skarbem gminy
są rozległe łąki i pastwiska w dolinie Narwi i
jej dopływów. Przez gminę przepływa 5 rzek,
w tym niezwykle malownicza, bo płynąca
w naturalnym korycie rzeka Szkwa. To jest
bajeczna rzeka, w dolnym biegu nadająca się
atrakcyjnych spływów kajakowych. Nasze bory
sosnowe stwarzają dobre warunki do rekreacji
i zdrowego wypoczynku. Słyną one z obfitości
jagód i grzybów. Od lat mieszkańcy dorabiają
sobie zbieractwem tych skarbów leśnych, bo
nie ma co ukrywać jeszcze wielu mieszkańcom
gminy dokucza bieda, sporo jest bezrobotnych.

Jagodowe święto w Łodziskach
Bogactwo grzybów i jagód w lasach wokół Łodzisk przyciąga rzesze mieszkańców okolicznych
miejscowości, a dla nas każde jagodobranie i
grzybobranie stanowi okazję do promocji kultury
i walorów przyrody naszej wsi – powiedziała na
przywitanie Anna Ogniewska, prowadząca 16 lipca
w imieniu Kółka Rolniczego ,,Zagajnica’’ festyn
integracyjny ,,Święto Jagody’’.
Plac wiejski w Łodziskach z tej okazji przygotowano na przyjęcie licznych gości, choć nie
obyło się bez przygód z wjazdem samochodów
zaopatrzenia i CK-BiS, ale co tam, zarówno dzieci,
jak i dorośli bawili się doskonale do późnego
popołudnia. Rozpoczęło się od zręcznościowych
konkursów dla dzieci, które poprowadziły, jak
zwykle, pomysłowe panie z CK-BiS. Później wszystkich gości i widzów rymowaną pieśnią z jagodami
w roli głównej przywitały panie z ,,Zagajnicy’’, a
także pokazały co potrafią miejscowe uzdolnione
dzieciaki. Szczególne wyrazy sympatii i gościnności przekazały organizatorki festynu Barbarze
Gałązce z WZKiOR w Ostrołęce, która zechciała
przyjąć ich zaproszenie, podobnie jak serdecznie
powitani sołtysowie i radni z naszej gminy, a także
wójt Stefan Prusik, radny wojewódzki Marian Krupiński, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, radny
powiatowy Stanisław Subda, których zapraszał
radna Janusz Bałon z Łodzisk. ,,Dziś jednoczymy się
wszyscy, nikt na nikogo się nie gniewa’’ – brzmiały
słowa powitalnej piosenki.

jak większość kosztów festynu przez LGD
,,Kurpsie razem’’ z funduszy operacyjnych
PROW. Występy ubarwiły pieśni w wykonaniu zespołu KGW z Łęgu Przedmiejskiego,
a także grupy śpiewaczej Henryka Kuleszy.
Tak więc humory dopisywały, gdy na scenie
pojawił się Mirosław Augustyniak z WODR
i dokonał losowania roweru i innych nagród rzeczowych w konkursie wiedzy o
bezpiecznym ruchu drogowym.
Jagodową biesiadę z grillem, degustacją potraw jagodowych i regionalnych, a
przede wszystkim z tańcem i śpiewami,
które ubarwiły finał festynu, a który poprowadziła Orkiestra Kurpiowska.
Dodajmy, że w trakcie festynu swoje
wyroby prezentowali kurpiowscy artyści
ludowi: Czesława Lewandowska, Wiesława
Chaberek i wikliniarz Wiesław Kuskowski,
których zachęcał do własnoręcznego wyplatania wiklinowych koszyków.
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Wato było gościć się w Łodziskach na tym
radosnym i smakowitym festynie.
Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Jeszcze zanim rozpoczęły się występy na scenie
do namiotu organizatorów trafiły rozmaite jagodowe frykasy, które poddała ocenie sroga komisja
konkursowa.
– Jagody w tym roku nie dopisały, ale i tak autorzy potraw pokazali co potrafią z nich wyczarować.
mamy placki, mamy dania mięsne, mamy napoje
i nalewki, jednym słowem prawdziwa smerfna
kraina – nie kryła zadowolenia zabiegana sołtyska
Anna Domalewska.
W tym czasie na scenie zdumiewające i dowcipne sztuczki z udziałem odważnych ochotników
wyczyniał klaun Kluseczka z Warszawy, a dzieci
odbierały nagrody i słodycze wywalczone w czasie
rozmaitych konkursów, sfinansowane, podobnie

Nasi rolnicy nawet na piaszczystych glebach
nauczyli się uprawiać kukurydzę i uzyskiwać
coraz wyższe plony. Postawili na hodowlę bydła
mlecznego i właśnie z mleka uzyskują niezłe
dochody, co pozwala im rozwijać i modernizować swoje gospodarstwa. Gdyby na terenie
gminy było więcej pszczelarzy, to moglibyśmy
powiedzieć, że gmina Lelis to kraina mlekiem i
miodem płynąca (…)
Zachęcam więc do zapoznania się z tą książką, niezwykłą zarówno co do formy, jak i treści.
Zachęcam również dlatego, że jako wieloletni
korespondent RdC, znam i przyjaźnię się z jej
autorem i doceniam jego niezwykłą twórczość.
Antoni Kustusz
Na zdjęciu po prawej: Józef Sobiecki i Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów, w
trakcie podpisywania książki w Wykrocie
Fot. Antoni Kustusz

Złote dziesiątki Gminy Lelis
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Minął rok szkolny 2016/2017, minęły wakacje
i pora powrócić do nauki ze świadomością ubiegłorocznych dokonań i zebranych doświadczeń.
Szkolne społeczności naszej Gminy odnotowały
liczne sukcesy i dokonania Były one zarówno
rezultatem wspólnej, szkolnej pracy, jak też sukcesem indywidualnym, osiągniętym w wyniku
własnych starań, często kosztem wielu wyrzeczeń
i dużego wysiłku. Coraz częściej te osiągnięcia
osobiste nazywamy kompetencjami, bo też
stanowią one swoistą inwestycję w przyszłe
możliwości zawodowej kariery, dają osobiste
umiejętności, które zaowocują na studiach czy
w pracy naukowej. Dlatego uczniów, którzy
znaleźli się w Złotych Dziesiątkach Gminy Lelis
traktujemy jako dobrze zapowiadających się
przyszłych obywateli, naukowców, budowniczych, sportowców. Ich udział w tym rankingu
traktujemy jako potwierdzenie całorocznej pracy,
jako uznanie dla uzyskanych wyników zarówno
w nauce, jak i w zdobytych kompetencjach
dzięki pracy w samorządzie szkolnym, w trakcie
sportowych zmagań, w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. Wszystkim, którzy znaleźli się w
tegorocznej edycji Złotych Dziesiątek, a także ich
nauczycielom, serdecznie gratulujemy i życzymy
wymiernych sukcesów w kolejnym roku szkolnej
pracy. Na jej rezultaty czekają nie tylko Wasi rodzice, ale także czeka cała nasza gminna wspólnota.
A nowy rok szkolny zapowiada wiele trudności
związanych z reformą podstaw programowych,
zmianami w systemie edukacji. Jesteśmy przekonani, że nasi złoci absolwenci poradzą sobie w
każdej sytuacji, czego im samym, ich rodzicom i
nauczycielom oraz gminnej wspólnocie z całego
serca życzymy. Podobnie, jak wszystkim uczniom
i nauczycielom naszej gminy w rozpoczynającym
się roku szkolnym.
Przewodniczący Rady Gminy – Jan Mrozek
Wójt Gminy – Stefan Prusik
SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOBIELI
1. Eliza Pietruczuk, kl. VI
2. Julita Pietruczuk, kl. VI
3. Dominika Białobrzeska, kl. VI
4. Weronika Marias, kl. V
5. Oliwia Chełstowska, kl. VI
6. Weronika Przybyła, kl. V
7. Julita Trzaska, kl. VI
8. Patrycja Tercjak, kl. VI
9. Filip Pawelec, kl. IV
10. Magdalena Mikulak, kl. IV
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE
1. Oliwia Brzozowska, kl. I
2. Wiktor Potkaj, kl. II

3. Zuzanna Bałdyga, kl. III
4. Julia Szymczyk, kl. IV
5. Kacper Murach, kl. IV
6. Błażej Bastek, kl. IV
7. Julia Parzych, kl. IV
8. Weronika Bubrowiecka, kl. IV
9. Iga Śnietka, kl. VI,
10. Maciej Krupka, kl. VI
SP W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM
1. Zuzanna Kowalska, kl. VI
2. Patrycja Laskowska , kl. VI
3. Filip Pędzich, kl. V
4. Natalia Murach, kl. VI
5. Patrycja Kurpiewska, kl. V
6. Bartosz Laskowski, kl. IV
7. Adrianna Bałon, kl. V
8. Julia Sierzputowska, kl. IV
9. Wiktoria Staśkiewicz, kl. IV
10. Amelia Tumińska, kl. IV
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA
PAWŁA II W ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM
1. Magdalena Niechoda, kl. IV
2. Aleksandra Nalewajk, kl. VI
3. Anna Kubeł, kl. IV
4. Piotr Łępicki, kl. VI
5. Aleksandra Surgiewicz, kl. IV
6. Gabriela Mieczkowska, kl. VI
7. Maja Staśkiewicz, kl. V
8. Kinga Puławska, kl. VI
9. Amelia Kawałek, kl. V
10. Jan Łępicki, kl. V
SZKOŁA PODSTAWOWA NASIADKI
1. Przemysław Prajs, kl. V
2. Marlena Piersa, kl. VI
3. Julia Laskowska, kl. III
4. Kacper Rydel, kl. III
5. Paula Nasiadka, kl. II
6. Kornelia Gromek, kl. II
7. Oliwia Parzych, kl. II
8. Zuzanna Sylwestrzak, kl. IV
9. Wiktor Pawelczyk, kl. IV
10. Łukasz Laskowski, kl. IV
SZKOŁA PODSTAWOWA W LELISIE
1. Wiktoria Prusińska , kl. IV
2. Anna Patrycja Sakowska , kl. IV
3. Kamila Orzechowska Kamila, kl. VI
4. Katarzyna Orzechowska, kl. V
5. Wiktoria Chaberek, kl. V
6. Gabriela Bednarczyk , kl. VI
7. Patrycja Czeropska, kl. VI
8. Alicja Kacprzak, kl. V
9. Mateusz Olkowski, kl. V
10. Alicja Gontarzewska, kl. IV

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI
1. Zuzanna Szczepanek, kl. V
2. Aleksandra Maja Dębek, kl. V
3. Tomasz Dawid, kl. IV
4. Aleksander Sujkowski, kl. IV
5. Małgorzata Sęk, kl. V
6. Damian Staśkiewicz, kl. V
7. Bartosz Kacper Kowalczyk, kl. V
8. Małgorzata Anna Kozłowska, kl. VI
9. Karolina Piersa, kl. IV
10. Jakub Duszak, kl. V
SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE
1. Julia Dolata, kl. V
2. Maciej Ciuchta, kl. V
3. Maria Duszak, kl. V
4. Fabian Pawłowski, kl. V
5. Natalia Wołosz, kl. V
6. Filip Pawłowski, kl. VI
7. Karolina Dawid, kl. V
8. Wiktor Ciuchta, kl. VI
9. Julita Pierzchała, kl. V
10. Filip Górski, kl. I
PUBLICZNE GIMNAZJUM W LELISIE
1. Daniel Kaliszewski, kl. IIIb
2. Katarzyna Mąka, kl. IIIa
3. Julia Pulwin, kl. IIa
4. Julia Krystian, kl. Ib
5. Przemysław Piersa, kl. IIIb
6. Wojciech Cymek, kl. IIIa
7. Aleksandra Nalewajk, kl. Ia
8. Jakub Kurgan, kl. Ia
9. Martyna Okońska, kl. Ia
PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁĘGU
PRZEDMIEJSKIM
1. Magda Kowalska, kl. I a
2. Wiktoria Kubeł, kl. I a
3. Kinga Zadroga, kl. II a
4. Eliza Łępicka, kl. III a
5. Oliwia Kruczyk, kl. III a
6. Kamila Duszak, kl. III a
7. Edyta Kwiatkowska, kl. II b
8. Natalia Kochanek, kl. II a
9. Zuzanna Łępicka, kl. III a
10. Mateusz Kubeł, kl. III a
PUBLICZNE GIMNAZJUM W OBIERWI
1. Julia Bałon, kl. I
2. Michał Niedźwiecki, kl. III
3. Wiktoria Kowalczyk ,kl. III
4. Oskar Niedźwiedzki, kl. I
5. Wiktoria Waszkiewicz, kl. III
6. Paulina Szymczyk, kl. II
7. Martyna Madrak Martyna, kl. II
8. Przemysław Szymanik, kl. III
9. Wiktoria Wiśniewska, kl. I
10. Nina Śledzik, kl. II

Wyniki egzaminu gimnazjalnego gminy Lelis
Po podsumowaniu wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 okazało się
nasi gimnazjaliści uplasowali się raczej na średnim
poziomie. Najwięcej problemów sprawiła trzecioklasistom matematyka.

matematyka – 32,7 proc.
przedmioty przyrodnicze – 41,5 proc.
język angielski poziom podstawowy – 34,7 proc.
język angielski poziom rozszerzony – 21,5 proc.
język niemiecki poziom podstawowy – 57,3 proc.

A OTO ŚREDNIE OCENY UZYSKANE W NASZYCH SZKOŁACH:

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w
Obierwi
historia i WOS – 59,6 proc.
język polski – 68,7 proc.
matematyka – 51,6 proc.
przedmioty przyrodnicze – 54,8 proc.

Publiczne Gimnazjum w Lelisie
historia i WOS – 44,7 proc.
język polski – 59,7 proc.

język angielski poziom podstawowy – 64,7 proc.
język angielski poziom rozszerzony – 41,1 proc.
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Łęgu
Przedmiejskim
historia i WOS – 40,6 proc.
język polski – 58,2 proc.
matematyka – 32,8 proc.
przedmioty przyrodnicze – 46,2 proc.
język angielski poziom podstawowy – 48,2 proc.
język angielski poziom rozszerzony – 29,1 proc.
język niemiecki poziom podstawowy – 44 proc.

W wakacje nie ma miejsca na nudę
Głośno wszędzie, gwarno wszędzie – mówili
uczestnicy zajęć na WeSoŁo z CK-BiS, które odbywały się przez cały okres letni dla dzieci i młodzieży
z terenu naszej gminy. Trzeba może niezbyt skromnie przyznać, że nasza placówka przygotowała solidną dawkę atrakcji, która zapewne przyczyniła się
do wysokiej frekwencji na wszystkich zajęciach. Z
obserwacji wynika, że połączenie zajęć ruchowych
z animacjami, literaturą i tradycjami ludowymi
spodobało się leliskiej dziatwie i młodzieży.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia kulinarne prowadzone przez Natalię Staśkiewicz i Janinę Rogalską. Zajęcia Zumby i zajęcia
ruchowe prowadzone przez Annę Kowalczyk
przyciągnęły wszystkich spragnionych ruchu i dobrej zabawy, w tym także liczne grono dorosłych.
Coroczny konkurs „Mam talent” prowadzony przez
CK-BiS dla najmłodszych uczestników pozwolił na
przełamanie granic nieśmiałości i ukazanie wspaniałych talentów, które posiadają nasze pociechy.
Zabawie nie było końca w czasie „Nocy bibliotek”
z CK-BiS, podczas której odbyło się mnóstwo
zajęć z książką, zabawy we wróżby, teatrzyk cieni,
lanie wosku przez klucz, opowieści o tradycjach
kurpiowskich i Kurpiowszczyźnie.
Wakacyjne zajęcia nie tylko bawiły, ale również
edukowały. Dzieci miały możliwość zapoznania się
z pracą strażaka, próbowały gasić pożar za pomocą
armatek wodnych i węża strażackiego, poznawały
tajniki udzielania pierwszej pomocy, sposoby
zwalczania szerszeni oraz innych ciekawych przypadków z jakimi spotykają się strażacy na co dzień.
Mnóstwo radości przysporzyło zwiedzanie remizy
oraz zapoznanie się z aparaturą wozu bojowego.

W letniej ofercie nie mogło także zabraknąć zajęć
na ludowo, które, jak się okazuje nadal bawią i są
dużą atrakcją dla naszych najmłodszych. W tym roku
zwiedzanie ośrodka etnograficznego połączone
było z zajęciami aktywnymi. Dzieci nie tylko poznawały tradycje i zwyczaje Kurpiów i Kurpiowszczyzny,
ale również ubierały się w tradycyjne stroje kurpiowskie, ubijały masło czy prały na tarce. Aktywne
zajęcia zakończyły się wspólnym ogniskiem przy
tradycyjnej muzyce ludowej.
Piesza wędrówka po okolicy okazała się również
bardzo pouczająca dla dzieci, które mogły zapoznać
się z zabytkami znajdującymi się w okolicy Lelisa
oraz poznać ich ciekawą historię. W sierpniu nie
zabrakło zajęć, podczas których dzieci mogły zapoznać się z tradycyjnymi obrzędami związanymi z
zakończeniem żniw oraz nauczyć się dożynkowych
pieśni. Jak co roku tradycyjnie wspólnie pletliśmy
wieniec dożynkowy, który można było podziwiać
podczas dożynek.
Za tak udane zajęcia wakacyjne należą się podziękowania tym wszystkim, którzy pomogli CK-BiS w
realizacji wakacyjnej oferty, a szczególnie dla Janiny
Rogalskiej, Natalii Staśkiewicz, Elizy Antośkiewicz,
Jana Kani, prezesa OST Dariusza Terlikowskiego,
strażaków OSP w Lelisie Kamilowi i Michałowi
Chorążym, wójtowi Stefanowi Prusikowi, a także
dla rodziców, którzy podjęli się współdziałania z
pracownikami CK-BiS w trakcie zajęć i w ich przygotowaniu. Dzięki tej ogromnej pracy mogę śmiało
powiedzieć, że w naszej gminie w czasie wakacji nie
ma miejsca na nudę.
Bartosz Podolak
Fot.: Tomasz Szczubełek i archiwum

Rzeźbione ślady
w plenerze
Po raz pierwszy w Lelisie odbył się Kurpiowski Plener Rzeźbiarski. Organizator, którym
było Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu
określił tematykę pleneru jako: „Kurpiowski
instrumentalista ludowy” oraz „Dary Puszczy
Zielonej”. Trzeba przyznać, że zainteresowanie
rzeźbą i tego typu formą spędzania wolnego
czasu zaczyna przypadać mieszkańcom Lelisa
do gustu. Od pierwszego dnia Kurpiowskiego
Pleneru Rzeźbiarskiego od wczesnych godzin
porannych słychać było warkot pił, szlifierek
kątowych i ciche łupania dłuta. To był znak,
że rozpoczął się pracowity dzień uczestników
pleneru. Artyści z całego kraju i regionu powiatu Ostrołęckiego przez niespełna tydzień
pracowali nad swoimi dziełami. I warto było się
starać, bowiem z wielkich kłód topoli powstały
piękne rzeźby, które obecnie zdobią Lelis.
Podczas pleneru zorganizowano również
zajęcia nauki rzeźbiarstwa dla najmłodszych
uczestników. A przy okazji można było nauczyć się gry na tradycyjnych instrumentach
muzycznych na zajęciach prowadzonych przez
Jana Kanię czy zapoznać się ze zwyczajami i
narzędziami pracy Kurpiów podczas zwiedzania Ośrodka Etnograficznego, prowadzonego
przez Henryka Kuleszę. Artyści przybliżali
tematykę rzeźbiarstwa i starali się zaszczepić
pasję uczestnikom wspólnego biesiadowania,
które odbywało się wieczorami przy straży
OSP w Lelisie.
– Kurpiowski Plener Rzeźbiarski organizowaliśmy po raz pierwszy, ale patrząc na entuzjazm
mieszkańców i piękne dzieła powstałe z tego
przedsięwzięcia nie ostatni. Dziękuję więc
wspaniałym artystom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w plenerze, a także wszystkim
mieszkańcom gminy, którzy aktywnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu – stwierdził Bartosz
Podolak, dyrektor CK-BiS.
Kurpiowski Plener Rzeźbiarski został sfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w
Ostrołęce.
Tekst i zdjęcia: Barbara Sęk
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Liczy się chęć i zdrowie
Cykliczne turnieje ożywiają miejscowe społeczności, a dzięki nim odżywają wiejskie boiska,
które właśnie po to powstają, by dobrze służyć
mieszkańcom, dawać im radość, zachęcać do
treningu i aktywności – powiedział w Długim
Kącie wójt Stefan Prusik przy wręczeniu nagród dla uczestników Turnieju Piłki Siatkowej
Plażowej o Puchar Dyrektora CK-BiS Bartosza
Podolaka. W turnieju rozegranym 12. sierpnia
na boisku do siatkówki plażowej przy stadionie
wiejskim w Długim Kącie grało 6 drużyn, które
podzielono na dwie grupy. W meczu finałowym
Dzikie Węże Lelis pokonały 2:0 Karły Kadzidło,
a w meczu o III miejsce Kwiatkowski Team z
Łęgu Przedmiejskiego pokonał 2:1 Tchórze Lelis.
Dalsze miejsca zajęły drużyny: Radni Gminy Lelis
z fundatorem pucharu w składzie oraz reprezen-

tujące gospodarzy Krasnale Długi Kąt. Wybrano
także najlepszych zawodników turnieju. Wśród
zawodników został wybrany Konrad Surgiewicz
z Dzikich Węży Lelis, a wśród zawodniczek –
Edyta Kwiatkowska z Łęgu Przedmiejskiego.
Nagrody wręczył ich fundator Bartosz Podolak
oraz wójt Stefan Prusik. Organizatorem turnieju
była Rada Gminnego LZS z Dariuszem Mrozem
na czele wraz z sołectwem w Długim Kącie. Trzy
najlepsze drużyny otrzymały puchary i medale,
a wszystkie drużyny nagrodzono pucharem i
piłką do gry w siatkówkę. Po turnieju odbyło się
spotkanie z mieszkańcami sołectwa i wspólna
zabawa do późnego wieczora, której nie zakłóciły ani chmury, ani chwilowe opady. (ak)
Fot. Antoni Kustusz
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Szkółka tenisa
ziemnego znów
zawitała do Lelisa
Początek wakacji to czas wolny dla szkół,
młodzieży i wzmożona praca dla CK-BiS, który
podejmuje się w tym czasie organizacji czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Lelis.
Podobnie, jak w latach ubiegłych okres letni CK-BiS wspólnie z Ostrołęckim Stowarzyszeniem
Tenisowym rozpoczął od letniej szkółki tenisa
ziemnego dla dzieci i młodzieży. Szkółka prowadziła bardzo różnorodne zajęcia przez dwa
tygodnie na korcie tenisowym przy Zespole
Szkół w Lelisie. Uczestniczyła w nich grupa
około 30. dzieci pod bacznym okiem instruktora. Dzieciaki mogły nauczyć się podstaw gry w
tenisa ziemnego, poznała tenisowe triki i podstawowe zagrywki. Tak przeszkolona młodzież
mogła odebrać dyplomy za udział w szkółce i
podjąć zmagania podczas turnieju tenisowego
wieńczącego naukę, a także kontynuować doskonalenie gry w tenisa w trakcie wakacyjnych
zajęć na korcie.
Tekst i foto: Tomasz Szczubełek

Dobry występ naszych ringowców
Po raz kolejny Pułtusk gościł czołówkę polskich i
zagranicznych ringowców, którzy rywalizowali o mistrzowskie tytuły w 12. indywidualnych kategoriach
wiekowych oraz 6 kategoriach deblowych. Jubileuszowe – 45 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w ringo rozegrano 24 czerwca na stadionie MOSiR.
Uroczyste otwarcie mistrzostw uświetniła wspaniałym występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w
Pułtusku. Podczas ceremonii otwarcia nagrodzono

wyróżniających się działaczy i trenerów za propagowanie i duży wkład w rozwój ringo – polskiego
sportu, w tym także reprezentantów naszej gminy.
Bardzo dobrze przygotowana trawiasta płyta stadionu oraz pogoda sprzyjały sportowej rywalizacji,
jedynie silny wiatr czasami utrudniał zmagania i
przyczyniał się do zaskakujących rozstrzygnięć.
W kategorii otwartej mężczyzn zwyciężył Andrzej
Teklak z UKS Mogielnica, który po raz kolejny sięgnął

po mistrzowski tytuł, zaś w kategorii otwartej kobiet
zwyciężyła Adriana Paszko z Bartoszyc.
Reprezentanci Kurpiowskiego Towarzystwa
Ringo, a wśród nich zawodnicy z naszej gminy uzyskali wiele liczących się rezultatów. Na najwyższym
stopniu podium uzyskując tytuł mistrzów Polski
stanęli: w kategorii żaczka – Zuzanna Sylwestrzak,
w kategorii kadetka – Roksana Prusaczyk, kategoria
dwójki dziewcząt do lat 16 – Roksana Prusaczyk, Kamila Duszak. Srebrne medale MP zdobyli: w kategorii
juniorów – Kacper Brzeski, LUKS Lelis, w kategorii
dwójek dziewcząt do lat 13 – Kinga Pędzich, Zuzanna
Sylwestrzak, w kategorii dwójek chłopców do lat 16 –
Piotr Pliszka, Przemysław Duszak, natomiast brązowe
medale MP wywalczyli: w kategorii juniorek – Izabela
Kowalczyk, w kategorii dwójek kobiet – Izabela
Pędzich, Izabela Kowalczyk. Ponadto w pierwszej
szóstce MP w swoich kategoriach wiekowych uplasowali się: Kornelia Gromek, Paula Nasiadka, Maciej
Brzeski, Kinga Pędzich, Piotr Pliszka, Izabela Pędzich,
Sandra Szymczyk, Konrad Surgiewicz, Bartosz Bloch,
Maciej Brzeski. Gratulujemy.
Antoni Kustusz
Fot. Archiwum

Kurpiowski marsz dla mistrzyni
Konieczność zdobycia minimum uprawniającego
do startu w mistrzowskich zawodach jest dla sportowców jak nóż na gardle. Gonią terminy, rośnie presja, a
bariera jest wciąż trudna do osiągnięcia. Podobnie było
z Magdaleną Żebrowską, czołową polską skoczkinią w
dal, która ubiegała się o prawo startu w tegorocznych
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy.
Ostatnią szansę dla zawodniczki KS Podlasie stwarzał
start w Mistrzostwach Polski U-23, które odbyły się 1
lipca w Suwałkach.
– Presja była ogromna, a konkurs nie układał się
pomyślnie. Plasowałam się wprawdzie na pierwszym
miejscu, najpierw z wynikiem 6.04, a od czwartej kolejki
z wynikiem 6.07, ale to było za mało. Wiał chłodny wiatr,
aż wreszcie się udało i to w ostatniej próbie. Czułam w
sobie taką moc, że chciałam lecieć i poleciałam na 6,27
m, co dało mi nie tylko złoty medal Mistrzostw Polski, ale
także minimum na ME, bo te wynosiło 6,23 m – powiedziała nam Magda Żebrowska w trakcie wakacyjnych
odwiedzin w rodzinnym Lelisie. – Wiele zawdzięczam
kibicom, którzy dopingują mnie nie tylko na zawodach,
ale i na treningach, wspierają mimo kiepsko rozpoczętego sezonu, bo po ciężkim zimowym treningu i sesji
egzaminacyjnej skoki miałam słabe. Ale trener Robert
Nazarkiewicz wierzył we mnie i zapowiadał kolejny
udany sezon w barwach KS Podlasie Białystok. To samo
twierdził mój ostrołęcki trener Bartosz Witkowski,
któremu dziękuję za wychowanie i przygotowanie, bo

teraz mogę być już tylko lepsza – podsumowała swój
mistrzowski start urodziwa lelisianka.
Na skoczni w Bydgoszczy udał się tylko pierwszy
skok, ale odległość 6,19 m nie zapewniła Magdzie
awansu do finału, dając tylko 15. miejsce.
– W trakcie zajęć przed startem do konkursu
poczułam ukłucie w plecach i pomimo pomocy fizjoterapeuty oraz zabiegów w dniu zawodów cały czas
go czułam. W pierwszym skoku poszłam na całość i
wynik 6.19 to dobry rezultat, najlepszy z grona naszych
reprezentantek, choć odbiłam się sprzed belki, a po
obliczeniu to wykonałam skok na 6,40 m, co dało by
mi awans do finału. Niestety zabrakło 4 centymetrów
– Magda pamięta z konkursu wszystkie szczegóły i
wciąż je analizuje, pamiętając, że za rok nadal będzie
miała szansę startu w Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski, ponieważ w tej kategorii pozostał jej jeszcze
jeden rok z trzech. Jeśli się uda zwyciężyć to będzie
wielki sukces, bowiem Magda zdobędzie wówczas
trzeci swój złoty medal w tej kategorii wiekowej, a tego
nikt jeszcze nie uzyskał w historii skoku w dal kobiet
Ślady kontuzji z Bydgoszczy pozostały w trakcie
startu w Mistrzostwach Polski Seniorów, które odbyły
się 21-23 lipca na macierzystym stadionie w Białymstoku. Wynik 6.08 m nie przyniósł satysfakcji i pozwolił
zająć tylko piąte miejsce.
– Myślałam o medalu i rzeczywiście do brązu zabrakło mi tylko 6 cm, ale w obawie przed nawrotem
kontuzji zrobiłam zbyt intensywną
rozgrzewkę i już na zawodach w
upale nie trafiłam dobrze ze skokami.
Zawody były wspaniałe, mnóstwo
kibiców, znajomych, wielkie emocje, coś wspaniałego – wspomina te
chwile Magdalena Żebrowska, naszej
mistrzyni, dla której monumentalni
grajkowie stojący przed CK-BiS zagrali
prawdziwego kurpiowskiego marsza.
A my życzymy dalszych sukcesów na
stadionie i w nauce.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Boisko odżyło dla piłkarzy
Do ostatniej chwili trwały przygotowania przez
miejscową młodzież boiska wiejskiego w Gibałce.
Skoszono trawę, wyznaczono linie, a więc jak powinno być na Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Lelis. Wszystko udało się i
9. lipca od rana aż do późnego popołudnia przy
upalnej pogodzie trwały piłkarskie zmagania
zorganizowane przez Radę Gminnego LZS w Lelisie i koło LZS Szafarnia. Gdyby nie zamknięta na
głucho furtka w płocie od drogi, co powodowało
konieczność obiegania stadionu w poszukiwaniu
piłek kopniętych do lasu, to wszystko by szło jak
w zegarku. Zaś na koniec dla wszystkich starczyło
grillowanych kiełbasek i napojów ufundowanych
przez CK-BiS.
Kolejność drużyn: 1.m. LZS Olszewka – w finale
z LZS Obierwia 3:3, po trzech seriach rzutów
karnych 5:4; 2 m. LZS Obierwia, 3 m. Danex Mały
Płock, 4 m. Dylewianka Dylewo, 5. m. LZS Nasiadki
– Siemnocha, 6 m. LZS Długi Kąt, 7 m. Szafarnia.
Najlepszy strzelec: Marek Suchecki – Dylewianka;
najlepszy bramkarz: Artur Wołosz, LZS Obierwia;
najlepszy zawodnik: Marcin Jaworski, LZS Olszewka. Sędziowali: Dariusz Mróz, Jerzy Dawid. (ak)
Fot.: Antoni Kustusz

B-klasa z nowymi
nadziejami
Po d o ś ć d o b r z e
przepracowanych
wakacjach i niezłych wynikach
meczów sparingowych nasi B-klasiści z GLKS
w ostatnią niedzielę sierpnia
rozpoczęli kolejny
sezon rozgrywek
grając w Ołdakach z
tamtejszym beniaminkiem.
– Udało się dopiąć cały skład, a nawet mamy
powroty do drużyny i to pomimo pojawienia się w
lidze nowych zespołów. Mogę więc powiedzieć, że
liczę na górną pozycję w tabeli i mniejszą huśtawkę formy i nastrojów – trener Jerzy Dawid nie ukrywał w rozmowie z nami sporej dozy optymizmu.
Potwierdzeniem dobrej formy z meczów sparingowych i z treningów stał się inaugurujący
rozgrywki B-klasy wyjazdowy mecz z beniaminkiem OLKS Ołdaki, w którym nasi piłkarze uzyskali
remis 3:3.
GLKS wszystkie tegoroczne mecze na stadionie
w Lelisie rozegra w niedzielę o godz. 14.00. A oto
terminy meczów, na które już teraz serdecznie
zapraszamy:
17 września: GLKS Lelis – Wymakracz Długosiodło;
30 września: GLKS Lelis – FC 2013 Różan;
22 października: GLKS Lelis – WKS Mystkówiec
Stary;
5 listopada: GLKS Lelis – Korona II Ostrołęka.
Warto także wybrać się do Ostrołęki graczom
na mecz 29 października by kibicować naszym:
Narew Ostrołęką – GLKS. Zapraszamy. (ak)
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CK-BiS informuje i zaprasza…
9 września, godz. 10.00, stadion Zespołu Szkół w Lelisie - XVIII Jesienne Biegi Przełajowe o
Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis;
10 września, sanktuarium Matki Bożej Dąbrowickiej, Dąbrówka , godz. 11.00 – Gminny
Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej
; 24 września. stadion LZS w Szafarczyskach, godz. 13.00 – Święto Pieczonego Ziemniaka.
W programie: konkursy ziemniaczane, mecz Kawalerowie – Żonaci, konkurs strzelecki, konkurs
podnoszenia ciężarka, występy zespołów muzycznych, dyskoteka.
1 października, godz. 12.00, sala widowiskowa CK-BiS - ,,Kurpiowskie Granie’’ Regionalny
Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych

Urząd Gminy informuje...
Informujemy że firma: ASG INWESTYCJE S.C. A. Romejko, G. Dzięgielewski, która jest eksploatatorem sieci wodociągowej w Gminie Lelis zmieniła lokalizację siedziby firmy. Aktualny adres firmy
to: ASG INWESTYCJE S.C. A. Romejko, G. Dzięgielewski 07-410 Ostrołęka ul. Głowackiego 13,
NIP. 758 235 25 38
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INFORMACJA O STANIE WODOMIERZY: współwłaściciel – Anna Romejko, tel. 696 404 009
AWARIE: inkasent (konserwator) – Edward Nalewajk, tel. 660 981 292

Urząd Gminy przypomina, że...
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
lipiec i sierpień do 10 września 2017 r.

Nie wolno spalać śmieci !

Edukacja ekologiczna
dla godnego życia
Gmina Lelis otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę bazy
edukacyjnej dotyczącej realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej. Wartość projektu
to 114 tys. 897,73 zł, z czego wartość dofinansowania z WFOŚiGW wynosi aż 98 tys. 169,19 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach programu
,,Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej”.
- Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy ekologicznej w warunkach terenowych oraz
kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
wśród osób odwiedzających bazę edukacyjną, w
tym u dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród społeczności lokalnej a także turystów odwiedzających
gminę Lelis - czytamy na stronie urzędu gminy.
Baza edukacyjne powstała w centrum Lelisa przy ul. Szkolnej. W skład zadania weszły:
- zakup i montaż 22 sztuk pomocy edukacyjnych,
- zakup i montaż 18 sztuk tablic edukacyjno-informacyjnych o roślinach użytych w ogrodzie,
- nasadzenia 200 krzewów.
- Pomoce edukacyjne, które znajdują się u podnóża
lasu za remizą OSP pomogą zrozumieć zagadnienia
ornitologiczne (o życiu ptaków), dendrologiczne, a
więc dotyczące życia drzew, a także tematy opisujące świat zwierząt, co przyczyni się do poszerzenia
ogólnej wiedzy o środowisku przyrodniczym.
Zamontowane tam urządzenia będą służyły nie
tylko edukacji, ale zapewnią także uatrakcyjnienie
odpoczynku na świeżym powietrzu, rozwój chęci
odkrywczo-poznawczych oraz sprawnościowych.
Zaplanowany ogród dydaktyczny usytuowany
pomiędzy urządzeniami edukacyjnymi spowoduje,
że teren ten będzie przyjazny nie tylko dla ludzi, ale
również i zwierząt. Dodatkowo teren ten będzie
dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo
poprzez wyznaczenie miejsca parkingowego oraz
braku barier architektonicznych do poruszania się
na wózku inwalidzkim – opisuje korzyści wynikające
z realizacji projektu wójt Stefan Prusik.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi przypadków spalania odpadów w domowych
piecach i na ogniskach Urząd Gminy w Lelisie przypomina, że spalanie odpadów to najgorsza,
najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia oraz środowiska forma „zagospodarowywania”
odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, czyli
tzw. smogu, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Trzeba także pamiętać, że palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe
poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.
PRZEPISY PRAWA OKREŚLAJĄ CZEGO NIE WOLNO SPALAĆ W PIECACH DOMOWYCH. SĄ
TO: PLASTIKOWE BUTELKI, ZUŻYTE OPONY, OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH.
W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apelujemy więc, aby w piecach domowych
spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, nie palić odpadów i śmieci
na ogniskach. Tylko w ten sposób przyczynimy się tym do poprawy zdrowia i jakości życia
nas wszystkich.
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