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W numerze:

Liczba zgłaszających się uczestników dorocz-
nego Przeglądu Harmonistów i Skrzypków Ludo-
wych KURPIOWSKIE GRANIE staje się tak duża, że 
ogranicza możliwości organizacyjne i czasowe 
imprezy, a to kosztem spontanicznych popisów 
muzykantów. Wspólne granie staje się wystę-
pem Orkiestry Kurpiowskiej z grupą chętnych 
do udziału, więc zamiast na scenie muzykanci 
występują gdzie się da, na korytarzu biblioteki, 
na parkingu, w przejściu do sali widowiskowej. 
Jednym słowem muzyka brzmiała nie tylko ze 
sceny, ale także w całym CK-BiS. 

Otwierając 6. października XXIII ,,Kurpiowskie 
granie’’ Katarzyna Wiśniewska-Dobkowska, dyr. 
CK-BiS oraz wójt Stefan Prusik, nie tylko witali 
licznie przybyłych gości, ale przede wszystkim 
podkreślali siłę tradycji tego grania zbudowanej 
przez lata w Lelisie, tradycji, która zbudowała i 
utrwaliła liczne grono muzykujących Kurpiów i 
ich sympatyków oraz naśladowców. 

Klimat przeglądu tworzyli artyści ludowi, którzy 
prezentowali swoje wyroby, Czesława Lewan-
dowska, Apolonia Nowak, Andrzej Staśkiewicz, 
Wiesław Kuskowski, pszczelarze pp. Niedźwiedz-
cy. Była także okazja kupić skrzypce, harmonię 
pedałową, wymienić się doświadczeniami, po-
kazać dorobek szkól nauki gry na instrumentach. 
Może więc w przyszłości uruchomić przy targach 
giełdę, albo wprowadzić konkurs dla nauczycieli 
i ich uczniów?

Konkursowe zmagania cierpliwie wysłuchi-
wała i oceniała komisja w składzie: Joanna Niska, 
muzykolog z OCK – przewodniczący, Józef Zyśk i 
Magdalena Konieczek, członkowie. 

Kurpiowskie granie ile sił starczy

Wspólne granie  jak koncert do tańca

Muzykowanie zaczynało się już na dzień dobry Wszędzie brzmiały ludowe nuty i rytmy

Na scenie popisało się 57 uczestników: 34 har-
monistów (w tym 5. po raz pierwszy), 11 skrzyp-
ków, 12 osób grających na harmonijce ustnej 
oraz jedna osoba grająca na klarnecie. Zgodnie 
z regulaminem każdy uczestnik wykonał po dwa 
utwory kurpiowskie, w tym jeden wylosowany. 
Podczas finałowego wspólnego grania zostały 
zaprezentowane wszystkie konkursowe utwory 
muzyki tanecznej (oberek, trampolka, fafur, stara 
baba, olender, żuraw, okrąglak, powolniak, konik).

Po zakończeniu konkursu, opadnięciu emocji 
wspólnego grania i tańców, gdy starosta Stanisław 
Kubeł oraz wójt Stefan Prusik przystąpili do wrę-
czania nagród okazało się, że komisja przyznała: 

W kategorii – harmonia pedałowa: uczestnicy 
do 25 lat (po raz pierwszy): I miejsce – Mateusz 
Dziczek, II miejsce – Dawid Rolka; uczestnicy 
do 16 lat: I miejsce – Karol Saciłowski, II miej-
sce – Aleksander Pianka. Wyróżnienie: – Kacper  
Gorczyca; uczestnicy od 16 do 25 lat: I miejsce 
– Dawid Sutkowski, II miejsce – w tym roku 
jakby stremowana i mniej ekspresyjna Wiktoria 
Zielińska, III miejsce – Karol Sadłowski; uczestnicy 
od 25 do 60 lat: I miejsce – Sławomir Drężek, Jan 
Kania, III miejsce – Zygmunt Koziatek; uczestnicy 
powyżej 60 lat: I miejsce – Ryszard Maniurski, II 
miejsce – Jan Kowalczyk. 
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Z życia samorządu 

Nagroda dla Aleksandrowa Przepraszam

X sesję Rady Gminy przewodniczący Anna 
Dobkowska zwołała na 4. września do sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy przede wszystkim z po-
wodu koniecznego, terminowego podjęcia uchwały 
dotyczącej zatwierdzenia projektu „W świecie nauki” 
nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 dla Osi Prioryteto-
wej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 
10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM. Chodziło o przyzna-
nie szkole w Łęgu Przedmiejskim  kwoty ponad 150 
tys. zł na doposażenie pracowni specjalistycznych.  

XI sesja Rady Gminy zwołana na 24. września 
do sali konferencyjnej Urzędu Gminy rozpoczęła 
się od przyjęcia informacji wójta Stefana Prusika z 
działalności pomiędzy sesjami od 24 czerwca. Jak 
informował wójt w okresie tym wykonano płyty 
pod wiaty przystankowe w msc. Olszewka i Gąski 
(robocizna mieszkańcy); zamontowano nowe wiaty 
przystankowe w msc. Nasiadki, Szwendrowy Most, 
Łęg Przedmiejski, Gąski, Olszewka; zakupiono ma-
teriały do wykonania oświetlenia placu wiejskiego 
w msc. Łęg Starościński (montaż mieszkańcy); wy-
konano koszenie poboczy gminnych dróg publicz-
nych ok. 45 km; podpisano umowy na wykonanie 
oświetlenia w msc. Obierwia, Białobiel: ul. Różana, 
ul. Fiołkowa, ul. Polna, ul. Ostrołęcka, ul. Konwaliowa, 
Durlasy, Łęg Przedmiejski kol. Chrusty, ul. Stokrotko-
wa, Malinowa, Wspólna, Łęg Przedmiejski kościół 
– cmentarz, sołectwo Łęg Starościński – Walery; 
wykonano otwór studzienny nr 4 oraz zlikwidowano 
studnię nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Gnaty;  
8) wykonano toalety przenośne na placach wiejskich 
w miejscowości: Dąbrówka – skwer przy świetlicy 
wiejskiej, Olszewka – plac wiejski, Gnaty – plac 
wiejski oraz trwała realizacja zadania „Rozbudowa 
i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą 
sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc. 
Nasiadki”. Natomiast w ramach projektu „MIAS” 
dotyczącego aktywizacji sołectw zrealizowano 
następujące zadania :

   „Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiej-
skim w sołectwie Gnaty”,

   „Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miej-
scowości Olszewka”,

   „Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na 
placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most”,

   „Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w 
msc. Aleksandrowo”,

   „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Dąbrówka”,

Wójt poinformował także, iż odłowiono i umiesz-
czono w schronisku 8 bezpańskich psów; że w 
dniach od 5 do 31 sierpnia została przeprowadzona 
na terenie gminy Lelis inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest, a w okresie od 23 sierpnia 
do 18 września br. wpłynęło do Urzędu Gminy w 
Lelisie 730 wniosków o oszacowanie szkód spowo-
dowanych suszą.

Od 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny i 
według informacji wójta do Przedszkola w Lelisie 
uczęszcza 89 przedszkolaków, do oddziałów  
przedszkolnych w szkołach uczęszcza 129 pięcio- i 
sześciolatków, naukę w szkołach podstawowych  
rozpoczęło 793 uczniów.

Rada jednogłośnie przyjęła informację o prze-
biegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze br. 
A także dokonała bieżących zmian w tegorocznym 
budżecie. Przyjęto także uchwałę dotyczącą wpro-
wadzonych przez rząd zmian w Karcie Nauczyciela, 
które zmieniają wysokość wynagrodzeń i dodatków 
wypłacanych nauczycielom, a które znajdą się w 
budżecie gminy. 

Szczególnie pracochłonne okazały się wybory 
ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Po 
tajnych głosowaniach wybrano do Wydziały Spraw 
Cywilnych SO Jolantę Marię Szczubełek, a do Wy-
działu Pracy SR Bogumiłę Agnieszkę  Dzięgelewską, 
Celinę Bałon i Małgorzatę Parzych. 

Wójt przedstawił także informację o przebiegu 
zebrań wiejskich, wskazując na wiele pozytywnych 
zjawisk i wniosków, które tam zgłaszano, ale także n 
te, które wzbudzają wątpliwości, jak np. oczyszcza-
nie rzeki (Lelis), likwidacja punktu MODR,  folie do 
zbiorki i inne, które  nie wchodzą w zakres funduszu 
soleckiego ani gminy. 

Na XII sesji Rady Gminy zwołanej na 25. paź-
dziernika do sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
nie było wójta z powodu choroby i dlatego infor-

mację o działalności w okresie pomiędzy sesjami 
przedstawiła Halina Gontarzewska, sekretarz Gminy. 
Warto odnotować, że w ramach dotacji celowej w 
kwocie 76 398,41 zł na dofinansowanie podręcz-
ników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 
– zakupiono nowe darmowe podręczniki dla 315 
uczniów, materiały ćwiczeniowe dla 793 uczniów 
oraz 2 komplety podręczników i materiałów ćwi-
czeniowych dla uczniów z niepełnosprawnościami. 
Gmina Lelis otrzymała także dofinansowanie do 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym w kwocie 82 400,00 zł. Uprawnionych 
do stypendium szkolnego jest 109 uczniów, o 
zasiłek losowy  złożono 3 wnioski. Jest to znaczący 
wzrost kwoty na stypendia co pozwoli na wypłatę 
stypendium w kilku transzach.

Po przyjęciu uchwał zgodnie z porządkiem ob-
rad (zob: BIP Gminy), a także informacji o analizie 
oświadczeń majątkowych radnych oraz osób do 
tego zobowiązanych, w sprawach różnych sołtys 
Robert Niedzwiecki z Obierwi w imieniu 17. sołtysów 
przedstawił pismo, w którym podpisani wnioskują 
o podwyżkę uposażeń sołtysów z kwoty 270 zł do 
kwoty 450 zł, co wywołało pewną konsternację, ale 
wniosek został przyjęty ,,do rozpatrzenia’’. 

W drugiej części sesji radni i sołtysi udali się na 
inspekcję inwestycji gminnych, które oddano do 
użytku w bieżącym roku. (zob. s. 4)

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Podczas II Mazowieckiego Kongresu Aktywi-
zacji Sołectw, który odbył się 3 października w  
Otrębusach wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu 
„Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019”. Sołectwo Aleksandrowo zgło-
siło do konkursu wykonanie ogrodzenia placu 
wiejskiego w kategorii „Bezpieczne i przyjazne 
sołectwo” i zajęło III miejsce.

– Nagroda od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika to 2.000 zł z 
przeznaczeniem na cele sołectwa. Udało się to  
dzięki osobom, które pomagały m.in. przy przy-
gotowaniu terenu pod ogrodzenie, jak i przy jego  
montażu – zaangażowanie mieszkańców miało 
ogromny wpływ na wynik konkursu, za co jestem 
wszystkim bardzo wdzięczny. Chciałbym także 
podziękować Kasi Wilk i Marcinowi Rzońcy, którzy 
w moim imieniu odebrali tę nagrodę – powiedział 
nam sołtys Kamil Stepnowski, z dumą prezentując 
czek z wpisaną kwotą nagrody. (ak)

 Fot.: Antoni Kustusz

W relacji z pożegnania ks. Zdzisława I. Dylnic-
kiego, wieloletniego proboszcza parafii pw. Naj-
świętszej Marii Panny Częstochowskiej w Obierwi 
(WGm. nr 5(86) 2019) podałem niewłaściwe 
nazwisko wykonawczyni wspaniale wykonanej 
pieśni ,,Wystarczyła Ci sutanna uboga’’. Pieśń 
tę zaintonowała bowiem i zaśpiewała Milena 
Baczewska z Obierwi. Za nieścisłą informację 
szczerze przepraszam .

Antoni Kustusz

Głosowanie nad wyborem ławników
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Czeka nas rok wielu wyzwań i trudnych decyzji 
– Z moich obserwacji wynika, że mijający rok był 
niezwykle pracowity, był to bowiem czas ważnych 
decyzji samorządowych w pierwszym roku nowej 
kadencji, niezwykle trudnych wyborów inwesty-
cyjnych, wreszcie czas przygotowania i obsługi 
majowych wyborów europejskich oraz paździer-
nikowych wyborów parlamentarnych. Przed nami 
dyskusja nad kształtem przyszłorocznego budże-
tu. Co, zdaniem Pana dominowało w pracy Wójta 
i Rady Gminy w tym roku? Co stanowiło główne i 
najtrudniejsze wyzwania?
– Rzeczywiście, rok 2019 to był pierwszy rok po wy-
borach samorządowych. Obietnice wyborcze w takim 
roku zderzają się ze „sprawdzam” ze strony wyborców 
i wówczas wiarygodność wypowiedzianych słów 
podlega społecznej ocenie. Nasz samorząd gminny  
od dawna był odporny na wyborcze zawieruchy na 
szczeblach wyższych i oby tak zostało, choć konse-
kwencje wyborów dokonanych na szczeblu krajowym 
mają wpływ na samorządy gminne. Warto pamiętać, 
że przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego czy do Sejmu i Senatu to także duże obcią-
żenie organizacyjne i logistyczne oraz wyzwanie dla 
gmin, które są bardzo zaangażowane w te działania. 
My temu zadaniu sprostaliśmy dzięki wytężonej pracy 
pracowników Urzędu Gminy, tak często krytykowa-
nych za swoją pracę  i niedocenianych w codziennym 
życiu. W naszej gminie staramy się zachować ciągłość 
w funkcjonowaniu urzędu oraz konsekwentnie re-
alizować przyjęte cele strategiczne ujęte w planach 
inwestycyjnych, niezależnie od zmian w składzie Rady 
Gminy. Dla mnie najważniejsze to odpowiedzialnie 
rozpisać działania w odniesieniu do całej kadencji, 
bo tylko przemyślane i długofalowe prognozy mają 
rację  bytu i dają szansę na realizację. Staram się przy 
tym widzieć potrzeby całej społeczności gminnej, 
bez faworyzowania, upatrując w realnych potrzebach 
mieszkańców bodźców do działania. Wkrótce przed-
stawię więc Radzie Gminy projekt budżetu, który, 
mam nadzieję, że zaspokoi oczekiwania zarówno 
radnych, jak i społeczności, które reprezentują.  

– Jak można obecnie ocenić kondycję naszej Gmi-
ny i jak na tym tle wypada ocena sołectw, zwłasz-
cza że niedawno odbyły one zebrania sołeckie i 
dyskusję nad funduszami sołeckimi?
– Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest 
w znacznym stopniu uzależniona od finansowania z 
budżetu państwa. Roczny plan dochodów i wydatków 
oraz przychodów i rozchodów stanowi podstawę 
prowadzenia gospodarki finansowej. Kondycję  
finansową należy więc rozumieć jako zdolność do fi-
nasowania usług przy wykorzystaniu zgromadzonych 
dochodów. Jest ona czynnikiem determinującym 
funkcjonowanie i rozwój gminy. Niestety dochody 
własne naszej gminy stanowią niewielki udział w 
budżecie, nie posiadamy na naszym terenie znaczą-
cych zakładów pracy, więc podmioty gospodarcze w 
niewielkim stopniu wpływają na wysokość docho-
dów w podatku CIT. Niezależnie od tego staramy się 
zaspokajać  podstawowe potrzeby mieszkańców  w 
poszczególnych miejscowościach, uważnie wsłuchu-
jąc się w głos wiejskich społeczności. Po tegorocznych, 
jesiennych zebraniach sołeckich nasuwa się wniosek, 
że większość tych najpilniejszych potrzeb, nazwijmy je 
pierwszej potrzeby zostało już zaspokojonych. Często 
więc problemem dla zebranych  było określenie celu, 
na który miałyby być przeznaczone środki zarezerwo-
wane w budżecie gminy jako fundusz sołecki, a warto 
podkreślić, że są to środki wydzielone z budżetu gminy 
kosztem innych wydatków. Pojawia się w tej sytuacja 

obawa o brak zgody na zebraniach sołeckich co do 
priorytetów danej wsi oraz braku logicznego uza-
sadnienia celu wydatkowania. Myślę więc, że sprawę 
należy dokładnie przeanalizować na tle ogólnej 
sytuacji finansów gminnych oraz określenia katalogu 
potrzeb w poszczególnych sołectwach. 

– Wymuszone strajkami w szkołach podwyżki 
dla nauczycieli niewątpliwie wpływają na finanse 
gmin, zwłaszcza takich jak Lelis, która prowadzi 
aż 8 szkól. Proszę wskazać najważniejsze skutki 
tej sytuacji.
– Akcja strajkowa,  która miała miejsce także w niektó-
rych szkołach naszej gminy była głównie skierowana 
do decydentów i dystrybutorów środków szczebla 
centralnego. Nie da się ukryć, że także w naszej gmi-
nie akcja strajkowa dała o sobie znać. W efekcie od 1 
września tego roku średnie wynagrodzenie nauczy-
cieli wzrosło o 9,6 proc. Ponadto nauczyciel, któremu 
powierzono wychowawstwo, otrzymał dodatek 
funkcyjny w wysokości 300 zł, a nauczyciel stażysta 
otrzymuje jednorazowe świadczenie w kwocie 1000 zł. 
Rozporządzenie płacowe rozszerzyło również upraw-
nienia do dodatku za wychowawstwo na nauczycieli 
przedszkoli. Jego wysokość ustalił organ prowadząc 
w regulaminach wynagradzania również w kwocie 
300zł. Zupełnie nowe świadczenie o charakterze 
socjalnym (wyłączone ze składników wynagrodzenia i 
niewliczane do średniego wynagrodzenia nauczycieli) 
otrzymali od 1 września nauczyciele stażyści. Do 30 
września roku, w którym rozpoczną staż na stopień 
nauczyciela kontraktowego, otrzymają 1000 zł jedno-
razowego świadczenia na start. We wrześniu Gmina  
Lelis  otrzymała  dodatkową kwotę części oświatowej 
subwencji ogólnej na 2019 r. naliczoną zgodnie z za-
sadami określonymi w rozporządzeniu MEN w kwocie 
292 664 zł. Kwota ta nie pokrywa całości kosztów, które 
wynikają z przyjętych przez MEN regulacji. Biorąc więc 
pod uwagę wszystkie okoliczności i narzucone odgór-
nie przepisy należy stwierdzić z całą stanowczością, 
że sytuacja w oświacie w gminie  jest bardzo trudna. 
Wielokrotnie informowałem o tym radnych a także 
społeczeństwo na zebraniach wiejskich,  ale nasuwa 
mi się jeden wniosek, że adresaci moich wystąpień 
nie są specjalnie zainteresowani szukaniem rozwiązań 
traktując obecny stan jako „problem wójta”. A przecież 
w konsekwencji to wszystko przekłada się na zakres 
planowanych i prowadzonych inwestycji oraz na ja-
kość świadczonych usług dla społeczeństwa. Również 
i przyszłoroczny budżet będzie w znacznym stopniu  
zależny od polityki prowadzonej w szkołach. Pora 
więc chyba zacząć wspólne poszukiwania dobrych 
rozwiązań. 

– Bodaj najwięcej dyskusji wywołała zmiana 
systemu naliczeń opłat za odbiór odpadów komu-
nalnych. Jak to się przedstawia z punktu widzenia 
Gminy, a jak wygląda z punktu widzenia budżetów 
rodzinnych? Co zmieni się w przyszłym roku w tej 
dziedzinie?
– Wielu mieszkańców zostało wprowadzonych w 
błąd informacjami o rzekomej podwyżce za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów. Uchwałą Rady Gminy 
zmieniona została metoda naliczania opłat. Z dotych-
czasowego systemu ,,od gospodarstwa domowego’’ 
wprowadzono naliczanie opłat od mieszkańca 
faktycznie zamieszkującego daną nieruchomość.  
W sumie, przy wielu osobach zamieszkałych ,,pod 
danym adresem’’ taka zmiana może wpływać na 
budżet rodzinny, ale jest ona zdecydowania bardziej 
sprawiedliwa, powoduje naliczanie opłat od tych, któ-

rzy faktycznie wytwarzają 
odpady, nie tworzy się fik-
cji. I myślę, że już wkrótce,  
bo mam takie informacje 
od Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, sprawa się unormuje, a emocje opadną. 
Mając jednak świadomość o pogarszającej się sytuacji  
jeśli chodzi o system odbioru i zagospodarowania 
odpadów podjęliśmy decyzję o gruntownym przemo-
delowaniu tego systemu w gminie. Od 1 stycznia 2020 
roku, jeśli nie zajdą jakieś nadzwyczajne okoliczności,  
podejmiemy się odbioru odpadów od mieszkańców 
naszej gminy we własnym zakresie. Będzie to ogrom-
ne wyzwanie i już dziś towarzyszy nam wiele obaw, 
ale nie możemy pozostać bierni na to co dzieje się 
wokół gospodarki odpadami. Istnieje w tej dziedzinie 
mnóstwo teorii, narosło wiele mitów i spekulacji, ale 
uważam, że ta decyzja będzie miała pozytywny odbiór 
wśród mieszkańców. Podejmujemy  już konkretne 
działania  w tym zakresie, ale jeszcze wiele przed nami 
i za wcześnie dziś mówić o szczegółach. Musimy mieć 
świadomość, że jeśli sami nie uporamy się choć w 
pewnym zakresie z tym problemem to już wkrótce 
będziemy płacić ogromne kwoty za odpady. Nasze 
rozwiązanie będzie to wymagało od nas wszystkich  
dyscypliny, uczciwości i konsekwencji w procesie 
segregacji strumienia odpadów. Chcąc nie chcąc 
będzie to nasz zbiorowy obowiązek oraz wspólna 
odpowiedzialność za to co wytwarzamy i jakiej ilości 
odpadów nadajemy „drugie życie”, chociażby poprzez 
recykling. Dodam także. iż dość popularne stwier-
dzenie, że śmieci tak drastycznie podrożały wynika 
także z faktu, że spora część mieszkańców gminy nie 
uiszczała  w terminie należnych opłat lub takich opłat 
nie wnosiła w ogóle, począwszy jeszcze od 2014 roku, 
a teraz, kiedy powstała spółka ZGK, to takie zaległe 
należności są konsekwentnie ściągane. 

– Podsumowując, jakie czynniki  będą rzutowały 
na kształt przyszłorocznego budżetu i czego 
można życzyć mieszkańcom naszej Gminy w 
przyszłym roku? 
– Przyszłoroczny budżet to element większej układan-
ki, bardzo uzależnionej od czynników zewnętrznych. 
Samorząd gminny dysponuje co prawda określonym 
zakresem kompetencji, nie mniej jednak czynniki 
prawnopolityczne w  znaczący sposób wpływają na 
kształt i wielkość naszych dochodów. Nie można przy 
tym zapominać, że oprócz potrzeb bieżących należy 
przewidzieć i zabezpieczyć  środki na rozwój, na inwe-
stycje i wspieranie społecznych inicjatyw, tym bardziej 
że nasze  lokalne społeczności wykazują ogromną 
aktywność, a takie przypadki obserwuję na co dzień. 
Bardzo mnie to cieszy  i buduje wiarę w ludzi. Trzeba 
pamiętać, myśląc o budżecie, że wydatki inwestycyjne  
zwracają się wielokrotnie stwarzając nowe możliwości, 
generując dochody czy pozwalając na wypracowanie 
oszczędności. Umiejętne gospodarowanie budże-
tem wymaga jednak dużej dyscypliny, choć lokalne 
uwarunkowania i różne okoliczności sprawiają, że 
nie będzie to łatwy czas dla gmin wiejskich o niskich 
dochodach, rozbudowanej sieci szkół przy niskiej 
subwencji oświatowej, rosnących kosztach utrzyma-
nia obiektów, rosnących kosztach pracowniczych. Do 
takich gmin należy gmina Lelis, więc pozostaje życzyć 
nam wszystkim, aby znaleźć takie rozwiązania, które 
pozwolą uporać się z tymi trudnościami dla dobra 
naszych mieszkańców.
– Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Antoni Kustusz 
Fot. Antoni Kustusz
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Wiele zmian w gminnym krajobrazie
Radni oraz sołtysi pod wodzą Anny Dobkowskiej wyruszyli po sesji Rady  

Gminy 25 października w objazd inspekcyjny miejscowości, w których 
powstały w tym roku nowe inwestycje. 

– Każda z tych inwestycji pokazuje jaki mamy potencjał w aktywności 
ludzi, pokazuje ile można zrobić dzięki wspólnemu działaniu, a także jak 

wiele można uzyskać dzięki uzyskanym środkom zewnętrznym – powiedział 
przed wyruszeniem w drogę wójt Stefan Prusik, prezentując opatrzoną rękę. 

W naszym fotoreportażu prezentujemy zdjęcia z odwiedzonych w tym 
dniu miejscowości, tak aby nasi Czytelnicy mogli również odbyć podobną 
wyprawę.

1. Lelis – Komunalna oczyszczalnia ścieków 6. Plac wiejski Gnaty DSC 4794

2. Plac wiejski Gibałka 7. Świetlica wiejska Nasiadki

3. Plac wiejski Aleksandrowo 8. Świetlica wiejska Dąbrówka 

4. Plac wiejski Olszewka 9. Świetlica wiejska Gąski

5. Plac wiejski Szwendrowy Most 10.  Świetlica wiejska Płoszyce

Zapachy może nieciekawe, ale w gminie zdecydowanie czyściej. W takiej kołysce najlepsze gościńce. Plac zaskakuje skalą podjętych prac 
i zapałem mieszkańców.

Plac jest już ogrodzony i uprzątnięty, reszta na wiosnę. Praca nie ustaje ani na godzinę, ale przed zimą będzie stan zamknięty.

Sołtys Kamil Stepnowski ma się czym pochwalić. Wiata, ogrodzenie, 
studnia, zaplecze, a wszystko dla mieszkańców. 

Dzięki  inicjatywie KGW stara zlewnia stała się świetlicą.

Wiata z ławkami, obok boisko, a jest i możliwość zagospodarowania 
zabytkowej obory. 

Do świetlicy podłączono już ,,siłę’’, budynek jest ocieplony i bardzo wygodny. 

Wymiana doświadczeń daje podstawę do sukcesów. Po rozbudowie świetlicy uzyskano nowoczesną łazienkę, wjazd dla 
niepełnosprawnych, dobre zaplecze kuchenne, a sala świetlicy robi duże wrażenie. 
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Jakże miłe spotkania w gronie Jubilatów

Kurpiowskie granie ile sił starczy (dok. ze strony 1)

Pniaki i Krzaki ozdobą tegorocznego grania

W kategorii – skrzypce: uczestnicy do 25 lat (po 
raz pierwszy): I miejsce – Piotr Siwik. Wyróżnienie: 
Łucja Geryk, Kornelia Bielska; uczestnicy do 16 
lat: II miejsce – Alan Zapert; uczestnicy od 16 do 
25 lat: Wyróżnienie – Katarzyna Butler; uczestnicy 
od 25 do 60 lat: I miejsce – Paweł Dąbkowski, II 
miejsce – Bartosz Niedźwiecki; uczestnicy powy-
żej 60 lat: I miejsce – Marian Góralski. 

W kategorii – harmonijka ustna: I miejsce 
– Krystyna Gromadzka, II miejsce – Wiesław 
Kuskowski, III miejsce – Witold Murach. Wyróż-
nienie – Stanisław  Suchocki, Bogdan Rupiński. 

W swoim podsumowaniu komisja bardzo po-
zytywnie oceniła dorobek i przebieg przeglądu, 
tym bardziej że pojawiła się liczna grupa począt-
kujących muzykantów, w której widać  zadatki na 
dobrych muzykantów kontynuujących tradycję 
kurpiowskiego muzykowania.

Ozdobą tegorocznego Kurpiowskiego Grania 
był porywający i perfekcyjnie wykonany występ 

zespołu Pniaki i Krzaki, który działa przy CK-
-BiS i z roku na rok staje się reprezentacyjnym 
zespołem tańca i śpiewu ludowego nie tylko 
naszej gminy. Widać tam ogromną pracę Jana 
Kani, ale także entuzjazm młodych z Jankiem 
Karczewskim i wielką pracowitość całego ze-
społu, oby tak dalej. 

Z roku na rok rośnie więc poziom wykonywa-
nych utworów nie tylko przez doświadczonych 
grajków, którzy niejedną zabawę obegrali, ale 
także wśród ich naśladowców, a to rodzi przeko-
nanie, iż następny, XXIV przegląd będzie jeszcze 
lepszy. Do zobaczenia za rok.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Jakże miłe były spotkania w gronie jubilatów 
obchodzących Diamentowe, Złote i Srebrne Gody 
w trakcie uroczystości 60,50 i 25-lecia pożycia 
małżeńskiego, które 26 września rozpoczęły się w 
kościele parafialnym w Lelisie, gdzie jubilaci uczest-
niczyli w zorganizowanej w tym celu Mszy świętej, 
wysłuchali wzruszającej homilii ks. Stanisława Gros-
felda  oraz ponowili przyrzeczenia małżeńskie, jakie 
wypowiadali przed laty zawierając małżeństwo.

Druga część uroczystości odbyła się w CK-BiS, 
gdzie Jubilatów, jak i gości zaproszonych na tę 
uroczystość powitał wójt Stefan Prusik. Po wysłu-
chaniu życzeń wszystkie pary obchodzące w tym 
dniu swój jubileusz powtórzyli za kierownikiem 
USC słowa podziękowania pod adresem współmał-
żonka „W dniu naszego jubileuszu dziękuje Ci żono 
(mężu) że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśli-
we i trwałe, wyrażam podziękowanie za okazaną 
mi miłość, przywiązanie i opiekę. Przyrzekam nadal 
że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo było 
nadal szczęśliwe”.

Następnie kierownik Delegatury Urzędu Woje-
wódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski dokonał 
aktu dekoracji jubilatów obchodzących 50-Lecie 
pożycia małżeńskiego przyznanymi przez Prezy-
denta RP medalami „Za długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”, natomiast  wójt Stefan Prusik wręczył tym 
jubilatom upominki i księgi ozdobne z życzeniami, 
a radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Mirosław Augustyniak wręczył jubilatom listy z 

życzeniami i gratulacjami od Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika.

Życzenia i upominki wręczono również parom 
obchodzącym 25-lecie pożycia małżeńskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości 
oraz wykonaniu pamiątkowych zdjęć zaproszono 
wszystkich jubilatów i gości na symboliczną lamp-
kę szampana oraz do wysłuchania i obejrzenia wy-
stępów artystycznych zorganizowanych specjalnie 
na tę uroczystość przez zespoły CK-BiS. Jubilatom 
tradycyjnie zaśpiewano „Sto lat”.

Artyści pozostali na scenie, by przygrywać  Jubi-
latom do tańca, a do rodzinnego archiwum trafiły 
fotografie par małżeńskich z jednej wsi, z kilku 
pokoleń, z jednej szkoły. Oj było wesoło. 

Parom małżeńskim obchodzącym jubileusz 60 i 
50-lecia pożycia małżeńskiego w 2019 r., a które z 
powodów zdrowotnych nie mogły wziąć udziału w 
tej uroczystości wójt  Stefan Prusik i kierownik USC 
Czesława Ziemak wręczyli medale przyznane przez 
Prezydenta RP „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
oraz upominki i ozdobne księgi z życzeniami w 
miejscu ich zamieszkania. Natomiast parom mał-
żeńskim obchodzącym jubileusz 25-lecia pożycia 
małżeńskiego 2019r. które z różnych powodów 
nie mogły wziąć udziału w uroczystości zorgani-
zowanej w dniu 26 września 2019 r. Kierownik USC 
Czesława Ziemak życzenia przesłała pocztą.

Tegoroczny jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodzili oraz medale za długolet-

nie pożycie małżeńskie otrzymali: Aleksandra 
i Józef Babielowie, Halina i Czesław Kaliszewscy, 
Elżbieta i Henryk Kisielowie, Genowefa i Henryk 
Kopciowie, Barbara Maria i Mieczysław Krakowiec-
cy, Halina i Henryk Krvstianowie, Wanda i Adam 
Marian Kurganowie, Zofia i Henryk Kuziowie, 
Teresa i Janusz Ryszard Kwaśniewscy, Marianna i 
Stanisław Mielniccy, Teresa i Kazimierz Piątkow-
scy, Helena i Józef Potkajowie, Zofia i Dominik 
Sołodynowie, Wanda i Mieczysław Szymczykowie, 
Krystyna Piersa-Śmiarowska i Tadeusz Śmiarowski, 
Stanisława i Stanisław Wiscy oraz Krystyna i Henryk 
Wodeńkowie.

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodzili w tym roku: Małgorzata i Andrzej 
Dawidowie, Joanna i Krzysztof Dawidowie, Bogu-
sława i Adam Ejzembergowie, Danuta i Stanisław 
Karczewscy, Bożena Zofia i Stanisław Kowalscy, 
Elżbieta i Krzysztof Kozłowscy, Danuta i Stanisław 
Kurpiewscy, Danuta i Zdzisław Murachowie, Ma-
rzena i Mieczysław Niedźwieccy, Dorota Maria i 
Marek Parzychowie, Małgorzata Barbara i Zbigniew 
Parzychowie, Lilia Marianna i Adam Prusaczykowie, 
Bożena Renata i Mirosław Rydlowie, Iwona i Marek 
Dariusz Wiktorkowie oraz Agnieszka i Jarosław 
Marek Zadrogowie. Wszystkim życzymy kolejnych, 
szczęśliwych jubileuszy. 

Czesława Ziemak, Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Witamy w gronie pierwszoklasistów
Nowy rok szkolny dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 

w naszej Gminie to zawsze wielkie przeżycie. Dzieci rozpoczynają swoją 
przygodę z nauką, a wychowawcy poznają swoich uczniów by poprowa-

dzić ich przez zawiłości szkolnej edukacji. Wszyscy są dumą naszej Gminy i 
dlatego publikujemy ich zbiorowe portrety, życząc uczniom, ich rodzicom 
oraz wychowawcom i nauczycielom całorocznych sukcesów.

Szkoła Podstawowa w Białobieli (Wychowawczyni Beata Korzeniecka, 
nauczyciel wspomagający Ewelina Stupska)

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim 
(Wychowawczyni Zofia Niechoda)

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 
(Wychowawczyni  Justyna S. Tomczak – Lis)

Szkoła Podstawowa 
w Nasiadkach 
(Wychowawczyni 
Katarzyna Izydorczyk)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 
 Kl. I A (Wychowawczyni Alina Marzewska)

Szkoła Podstawowa w Olszewce 
(Wychowawczyni: Grażyna Bobik) 

Szkoła Podstawowa w Lelisie (Wychowawczyni : Jolanta Białobrzewska,  
na zdjęciu opiekująca się klasą Marta Zerkau)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 
 Kl. I B (Wychowawczyni Milena Małkowska)
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Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Niech nigdy nie powróci 
Dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej przy symbolicznej mogile 
wachm. Władysława Małkowskiego, gajowego 
w Durlasach, żołnierza Września 1939 roku, 
zamordowanego w Twerze w kwietniu 1940 r. i  
pochowanego w Miednoje 1 września odbyła się 
uroczystość zorganizowana przez proboszcza ks. 
Janusza Kotowskiego. W uroczystości uczestni-
czyli mieszkańcy Durlas i okolic, władze gminne 
i radni z wójtem Stefanem Prusikiem i Anną 
Dobkowską, leśnicy z nadleśniczym Zdzisławem 
Gadomskim, rodzina zamordowanego wachm. 
Małkowskiego, harcerze . Stawił się konny poczet 
sztandarowy V Pułku Ułanów Zasławskich z grupą 
rekonstrukcyjną. Przemówienie okolicznościowe 
wygłosił major Franciszek Chrostowski ze Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okrąg 
Ostrołęka.  

W swojej homilii, odnosząc się do historycz-
nych wydarzeń  na naszej ziemi   ks. J. Kotowski 

odczytał odnaleziony fragment wspomnień 
podporucznika rezerwy Edwarda Busko, żołnie-
rza 42 pułku piechoty, wchodzące w skład 18 
dywizji piechoty. Wspomnienia te, a właściwie 
relację złożył 24 listopada 1945 r. i odnaleziono 
je w zbiorach londyńskiego Instytutu Polskiego 
i Muzeum gen. Sikorskiego. Oto ona: ,,1-2.IX. 
komp.7 wyrzucona poza Kadzidło na wypad. Mój 
pluton powstrzymuje npla na płn. od cmentarza, 
następnie na płd. od miejscowości Kadzidło 
uniemożliwiając wyjście npla. Otrzymujemy silny 
ogień dodatkowy 2 km z flanki . Zgodnie z ustnym 
rozkazem kpt. Zniszczyńskiego, wycofujemy się 
na swoją podstawę wyjściową, z tym że część 
plut. z moim zastępcą po wsch. stronie drogi, 
dwie drużyna zaś po zach. Spotykam w odl. 5 
km od naszej pozycji obronnej dwie komp. pod 
d-ctwem mjr. Chmielewskiego, (Plan przeciwu-
derzenia z flanki na prącego npla wzdłuż szosy).

Rozkaz odwoławczy i łącznie z tymi oddziałami 

wracamy pod ogniem kmów na Durlasy. Cały wie-
czór bezustanna wymiana ognia. Straty kompanii 
po odwrocie duże, z plutonu 6-ciu. Następnego 
dnia natarcie na Kadzidło, bez oporu zajmujemy 
północne skraje Kadzidła, (Niemcy uderzają na 
linii Baranowo- Różan).

Rozkaz wycofania na Durlasy. W nocy otrzy-
muje rozkaz zaciągnięcia placówki oficerskiej w 
Olszewce (7 km na wschód od baonu) – ubezpie-
czenie baonu z flanki. 

Tu tylko drobne starcia z patrolami kawale-
ryjskimi npla wzdłuż wsi Baranów – Różan. Po 
dwóch dniach rozkaz ściągnięcia placówki i 
dołączenie z plutonem  do baonu wycofującego 
się na Ostrołękę. ‘’

Po części oficjalnej i odczytaniu apelu pole-
głych dokonano złożenia kwiatów i zapalono 
znicze pod pomnikiem pamięci wach, Władysła-
wa Małkowskiego.

Tekst i fot Antoni Kustusz

,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz 
mieć na nie wpływ”. Pod takim hasłem w Urzędzie 
Gminy 24. września przeprowadzono debatę spo-
łeczną dla mieszkańców gminy Lelis. W spotkaniu 
ze strony Policji uczestniczyli I zastępca Komen-
danta Miejskiego Policji w Ostrołęce nadkom. 
Jarosława Deptuły, który wykluczył możliwość 
odnowienia posterunku Policji w Lelisie, naczel-
nicy poszczególnych wydziałów KMP, policjanci 
z ostrołęckiego zespołu do spraw profilaktyki 
społecznej i patologii oraz dzielnicowi.  Spotkanie 
prowadził podkom. Tomasz Żerański.

W debacie udział wzięli wójt Stefan Prusik, 
wicestarosta ostrołęcki Krzysztof Parzychowski, 
radni gminy Lelis na czele z przewodniczącym 
Rady Anną Dobkowską i wiceprzewodniczącym 
Stanisławem Szczepankiem oraz sołtysi i miesz-
kańcy gminy Lelis.

Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Piotr 
Góralczyk przedstawił statystykę stanu bezpie-
czeństwa na terenie gminy Lelis, a także omówił 
jak działają nowe narzędzia, które poprawiają 
społeczne bezpieczeństwo, takie jak Krajowa  
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której 
każdy z mieszkańców ma wpływ na wspólne 
bezpieczeństwo oraz aplikacja ,,Moja Komenda”, 
która znacząco ułatwia kontakt z dzielnicowymi.

Z przedstawionych informacji wynika, że w 
roku 2016 na terenie naszej gminy popełniono 
74 przestępstwa, w 2017 r. – 58, a w 2018 r. – 75 

przestępstw. W ubiegłym roku były to m.in.: 3 
kradzieże, 1 kradzież samochodu, 1 kradzież z 
włamaniem, 1 uszkodzenie mienia, 1 naniesienie 
uszczerbku na zdrowiu. W 2018 roku  na drogach 
w naszej gminy doszło do 52. kolizji drogowych,  
9. wypadków, w tym 3 wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym, a 9 osób zostało rannych. 

– Gmina Lelis ze względu na swoje położenie 
przy dużym ośrodku miejskim, ale także, nieocze-
kiwanie, z powodu dobrego stanu dróg, stanowi 
region podwyższonego ryzyka popełniania 
przestępstw i wykroczeń, szczególnie w ruchu 
drogowym – stwierdził wójt Stefan Prusik, wska-
zując takie miejsca, jak przejazd przez Białobiel i 

Durlasy, czy skrzyżowanie w Obierwi. 
– W gminie wiele zrobiono dla zapewniania 

bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, ale nadal 
w pobliżu szkół dochodzi do niebezpiecznych 
sytuacji, jak to miało miejsce w Olszewce czy w 
Lelisie – stwierdził Andrzej Przeradzki, dyr. ZASiP.

Obecni na sali dzielnicowi z terenu gminy Lelis, 
jak i kierownictwo ostrołęckiej komendy policji 
zanotowało sugestie mieszkańców dotyczące 
w/w zagrożeń i podjęło się ich realizacji.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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KALENDARZ IMPREZ – 2020. ROK
 STYCZEŃ

6.01 – Orszak Trzech Króli
22.01 – Gminne Dyktando dla uczniów klas IV-VIII, CK-BiS, godzina 10.00 

 LUTY
Luty – eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
– OSP, ZASiP, CK-BiS 
20.02 – XIV Regionalny Przegląd Widowisk i Obrzędów z życia Dawnych 
Kurpiów ,,Darcie pierza’’, sala widowiskowa CK-BiS

 KWIECIEŃ
1.04 – Rozstrzygnięcie gminnego konkursu na palmę kurpiowską – sala 
CK-BiS
Przełom kwietnia i maja – Biegi z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 maja 

 MAJ
2.05 – Gminne obchody Dnia Strażaka – organizator OSP Lelis, impreza w 
Dąbrówce
9.05 – Majówka Kurpiowska w Obierwi – organizatorzy: SP Obierwia, CK-BiS 
24.05 – Festyn w Olszewce – sołectwo Olszewka, CK-BiS
30.05 – Imieniny Wsi Aleksandrowo – Piknik Rodzinny, plac wiejski w 
Aleksandrowie 
30.05 – Ogólnopolski Turniej w Ringo „ Kurpiowski Jantar – Stadion SP Lelis  
– organizatorzy: Kurpiowskie Towarzystwo Ringo, SP Nasiadki, CK-BiS, LZS 

 CZERWIEC
6.06 – Festyn wiejski „ Powitanie Lata” w Łodziskach
7.06 – Święto Baby Ziemniaczanej w Gnatach – plac wiejski Gnaty – orga-
nizatorzy: sołectwo Gnaty, KGW Gnaty – 16.00
16.06 – Turniej sołectw- Stadion SP Lelis- organizatorzy: LZS, CK-BiS
20.06 – Festyn rodzinny „Święto miodu i chleba” – Łęg Przedmiejski – orga-
nizatorzy: KGW ,,Zręczne ręce’’ w Łęgu Przedmiejskim, CK-BiS
21.06 – Festyn sportowo-rekreacyjny „Niedziela na Sportowo” – boisko 
wiejskie Długi Kąt – organizatorzy: sołectwo Długi Kąt, LZS Długi Kąt, CK-BiS

 LIPIEC
4.07 – Festyn Rodzinny w Kurpiewskich – stadion wiejski Kurpiewskie – 
organizatorzy: sołectwo Kurpiewskie, LZS Łęg Starościński i Kurpiewskie
5.07 – Święto Jagody w Łodziskach
12.07 – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lelis – boisko 
wiejskie w Gibałce – organizatorzy: LZS Lelis, LZS Szafarnia

 SIERPIEŃ
8.08 – Dożynkowy Turniej Piłki Plażowej – boisko wiejskie Długi Kąt – or-
ganizatorzy: LZS, CK-BiS
11.08 – Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lelis – stadion 
w Lelisie – organizator: LZS
23.08 – Dożynki Regionalne na Kurpiach – Lelis – organizatorzy: Urząd 
Gminy, CK-BiS, Parafia p.w. MBNP

29.08 – Polówka w Obierwi 
29.08 – Festyn „Pożegnanie Lata” w Durlasach
30.08 – Festyn Rodzinny „Zakończ wakacje razem z nami’’ – Białobiel – or-
ganizatorzy: sołectwo Białobiel, CK-BiS.
30.08 – Festyn wiejski „ Święto Chleba” w Łęgu Starościńskim Walery

 WRZESIEŃ
6.09 – Grzybobranie w Gibałce – plac wiejski, organizatorzy: sołectwo 
Gibałka
12.09 – XXXI Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis – sta-
dion Lelis – organizatorzy: Urząd Gminy, ZASiP, CK-BiS, LZS

wrzesień – Narodowe Czytanie w CK-BiS (wg odrębnych ustaleń)
13.09 – Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Dąbrowskiej i Gminny 
Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej – Dąbrówka
wrzesień – Jubileusze wieloletniego pożycia małżeńskiego – organizatorzy: 
USC, Urząd Gminy, CK-BiS
20.09 – Święto pieczonego ziemniaka – boisko wiejskie w Szafarczyskach 
– organizatorzy: LZS Nasiadki, Szafarczyska, SP Nasiadki, sołectwa, CK-BiS

 PAŹDZIERNIK
4.10 – XXIV Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych 
„Kurpiowskie Granie”– organizator: CK-BiS

 LISTOPAD
11.11 – Obchody Święta Niepodległości „Samorządowcy Niepodległej” – 
organizator: Parafia p.w. MBNP, CK-BiS SP Lelis
18.11 – Konkurs Recytatorski „ Kurpie Zielone w Literaturze” finał – sala 
widowiskowa CK-BiS
Przełom listopada i grudnia – VIII Gminny Otwarty Turniej Szachowy „O 
kryształową Wieżę” – sala widowiskowa CK-BiS – organizatorzy: Urząd 
Gminy, CK-BiS, LZS

 GRUDZIEŃ
15.12 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa” 
– organizator: CK-BiS
20.12 – Gminne spotkanie opłatkowe – organizatorzy: Urząd Gminy, OPS, CK-BiS 
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Dzięki doskonałej sąsiedzkiej współpracy 19. 
października na placu przy remizie OSP zebrali 
się mieszkańcy Łęgu Przedmiejskiego i ich 
znajomi, aby wspólnie bawić się przy ognisku. 
Z niezwykłego pieca podawano tam pieczone 
kiełbaski i kaszankę oraz smakowite ziemniaki, 
do których nic lepszego nie może być niż pie-
przowa woda. 

Na drugą część spotkania panie z KGW ,,Zręcz-
ne Ręce’’ oraz sołtys Eugeniusz Bieńkowski za-
prosili gości do świetlicy, gdzie na scenie zespół 
,,Pniaki i Krzaki’’ 
przedstawił zna-
komitą premierę 
widowiska obrzę-
dowego ,,Kiszenie 
kapusty w Łęgu 
Przedmiejskim’’. 
Całość poprowa-
dził Janek Kar-
czewsk i ,  któr y 
grał z kapelą, a 
także rozbawił 
gości do łez swo-
imi  gadk ami  i 
dowcipnymi ripo-
stami. Wykonaw-
ców nagrodzono 
nie tylko owacyjnymi oklaskami, ale także gratu-
lacjami od Katarzyny Wiśniewskiej-Dobkowskiej, 
dyr. CK-BiS, radnego wojewódzkiego Mirosława 
Augustyniaka, przewodniczącego Rady Gminy 
Anny Dobkowskiej oraz Mariana Krupińskiego. 
Wójta z powodu choroby nie było, ale uczestnicy 
zrobili wspólną fotografię, którą przesłali włoda-
rzowi. Jak tylko opadły emocje ruszono do tańca, 
który trwał do późna. To był wspaniały wieczór.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Chleb i mąka wpisały się w historię naszej wsi

Chcesz posmakować pieczonych ziemniaków 
– jedź do Szafarczysk

Na placu wiejskim nad Rozogą w Łęgu Staro-
ścińskim-Walery 1 września odbył się pierwszy 
festyn ,,Święto Chleba’’, na który bardzo licznie 
przyszli mieszkańcy sołectwa oraz okolicznych 
miejscowości. Na gościnny stół trafiło ponad 
30 domowych wypieków, które przygotowały 
miejscowe gospodynie z Kółka Rolniczego ,,Nad 
Rozogą’’, a gości mogli się uraczyć doskonałym 
piwem kozicowym, skorzystać z propozycji gier i 
zabaw na  stoisku PERN i Stora Enso, uczestniczyć 
w konkursach sportowych, posłuchać kurpiow-
skiej muzyki oraz występów kapel i zespołu 
Pniaki i Krzaki. Najważniejszy jednak był chleb.

– Chleb i mąka na trwałe wpisały się w historię 
naszej wsi, bowiem w miejscu obecnego placu 
wiejskiego i jazu na Rozodze  stał kiedyś wodny 
młyn, gdzie produkowano mąkę dla całej okolicy 
i dlatego nasza wiejska społeczność postanowiła 
nawiązać do tych tradycji czyniąc chleb główną 
atrakcją dla swoich kończących lato festynów – 
jak wyjaśnił zebranym sołtys Grzegorz Czeleń.  
W tym roku, na pierwszym takim święcie, bo-
gatą ofertę swoich wypieków, chlebów i bułek 

zapewniła do degustacji Piekarnia Kurpiowska 
Serafin. Wspaniały okolicznościowy bochenek 
na otwarcie festynu podzielili wójt Stefan Prusik, 
przewodniczący Rady Gminy Anna Dobkowska 
oraz sołtys, zapraszając wszystkich obecnych do 
degustacji chlebowych  wspaniałości.

Jednak zanim do tego doszło wszyscy zebrani 
na wniosek wójta uczcili minutą ciszy pamięć 
polskich ofiar II wojny światowej.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Już po raz 28. mieszkańcy Nasiadek i Szafar-
czysk oraz okolicznych miejscowości spotkali się 
15 września na dorocznym Święcie Pieczonego 
Ziemniaka. Imprezę prowadził radny Dariusz 
Mróz, a gospodyniami były wraz z kołem LZS w 
Nasiadkach i Szafarczyskach, panie z Kółka Rol-
niczego ,,Bociani Zakątek’’ z Nasiadek.  Pieczone 
w ognisku, mimo porywistego wiatru, ziemniaki 
oraz wyśmienitą pieprzową wodę serowano dla 
każdego. Dzieci uczestniczyły w konkursach o 
tematyce ,,ziemniaczanej’’, które przygotowały i 
prowadziły panie z SP Nasiadki. Na boisku w tra-
dycyjnym meczu piłkarskim w tym roku ponow-
nie Żonaci zwyciężyli Kawalerów 2:1. Odbył się 
także konkurs strzelecki, w którym w rywalizacji 
pań  zwyciężyła Marcelina Archacka, przed Ewą 
Zawrotną i Dorotą Mróz, a wśród panów naj-
lepszy wynik uzyskał Wacław Marzewski, przed 
Danielem Kaliszewskim i Krzysztofem Piersą.  
Wyróżniono także panie, które stanęły do kon-
kursu kulinarnego. Nagrody, puchary i medale 
wręczyli: wójt Stefan Prusik oraz przewodniczący 

Rady Gminy Anna Dobkowska. 
Niewątpliwą atrakcją był występ zespołu arty-

stycznego z Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w 
Lelisie z gośćmi z Olszewa Borek  pod kierunkiem 
Jarosława Kraski. 

Wielką ciekawość wzbudził prototypowy rower 
elektryczny wykonany przez Szymona Wiskiego 
z Szafarczysk, absolwenta WAT, który na budowę 
tego roweru poświęcił wakacje po uzyskaniu 
dyplomu. 

W konkursie WORD z wiedzy o ruchu drogo-
wym rower z rąk wójta Stefana Prusika oraz rad-
nego wojewódzkiego Mirosława Augustyniaka 
otrzymała Ewelina Laskowska z Szafarczysk. 

Zabawa trwała do późnych godzin wieczor-
nych o co postarał się zespól Havana. 

Tekst i fot.: Antoni 
Kustusz

Kiszenie kapusty w 
Łęgu Przedmiejskim

Cyrk w Obierwi
Tego jeszcze na wsi nie grali!!! Do Obierwi 

cyrkowcy z występem przyjechali. Bardzo się 
starali, dzieci i dorosłych fajnie zabawiali.

Ku zaskoczeniu mieszkańców Obierwi 19. 
września swój program przedstawił cyrk WISŁA. 
Najmłodszych zachwycały dowcipną tresurą 
pieski, kucyk, królik, wielbłąd i nawet szop pracz. 
Program może był skromny, ale jakże ciekawy, 
a w przerwie mini zakupy, miecze świetlne, po-
pcorn i wata cukrowa. Bardziej odważni skorzy-
stali z przejażdżki na kucyku o imieniu Gwiazdor. 
Jednym słowem okazja do atrakcyjnej rozrywki. 

Robert Niedzwiecki
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Powstał dzięki naszej pracy i cieszy podwójnie

Jesienny Dzień Seniora

Operalia gościły 
w Lelisie

Festyn w Olszewce 
z Zupą Grzybową

W niedzielę 29 września mieszkańcy Szwen-
drowego Mostu i okolicznych miejscowości, nie 
zważając na niepewną pogodę,  przybyli licznie 
aby wspólnie świętować  otwarcie nowego 
placu wiejskiego. Wszystkich, w tym także 
radnych z przewodniczącym Rady Gminy Anną 
Dobkowską i kolegów sołtysów, gościnnie 
witali sołtys Marianna Mrozek z mężem, który 
na tę okazję  nawarzył bańkę znakomitego 
piwa kozicowego. Miejscowe gospodynie oraz 
pani sołtys przygotowały wyśmienite dania na 
ciepło i na zimno, placki i sałatki, więc wszyst-
kim przybyłym bardzo smakowało. Do tego 
produkty mleczne ufundowane przez spon-

sorów, a także upominki za konkursy. Zabawa 
była doskonała. 

– Plac powstał dzięki funduszowi sołeckie-
mu, wsparciu gminy i sponsorów oraz naszej 
wspólnej pracy,  więc kiedy już wszystko działa, 
to cieszymy się podwójnie – stwierdziła sołtys 
Marianna Mrozek, witając gości. 

Nagłośnienie zapewnił ,,po rodzinie’’ Dariusz 
Mróz z Nasiadek, a sportowe konkurencje dla 
dzieci poprowadził Zbigniew Olech. Gwoździem 
programu były dowcipne występy zespoły Kółka 
Rolniczego ,,Olszewianki’’, którym przewodzi 
Bogusia Dzięgielewska. O sporą dawkę emocji 
postarał się radny wojewódzki Mirosław Augu-

styniak, który ufundo-
wał rower w konkursie 
WORD dla mieszkańców 
Szwendrowego Mostu. 
Wójtowi Stefanowi Pru-
sikowi – Szczególne wra-
żenie robi  bardzo sta-
rannie wykonana altana 
ze stołami oraz ledowym 
oświetleniem, co przy 
jasnym kolorze sufitu i 
altany robi niezwykłe 
wrażenie i oszczędza 
energii – stwierdził wójt 
Stefan Prusik.  

Tekst i fot. 
Antoni Kustusz 

Drodzy Seniorzy,
„Dzisiaj Wasze święto seniorzy kochani,
My pracownicy ZUS-u serdeczne życzenia
składamy.
Niech Wam sprzyja szczęście,
Niech Wam zdrowie służy.
I cieszcie się życiem sto lat albo dłużej,
I niech Was nie bolą biodra ni kolana ,
Byście mogli tańczyć do białego rana.”

Takie życzenia 11 października podczas uro-
czystości zorganizowanej dla naszych seniorów 
w Dziennym Domu „Senior+” w Durlasach prze-
kazali zebranym pracownicy ostrołęckiego ZUS 
na czele ze Zbigniewem Kowalczykiem, kier. 
Inspektoratu ZUS w Ostrołęce. Wraz z przedsta-
wicielami innych instytucji podzielili się swoimi 
przemyśleniami i uwagami, a prelegentami byli: 
Krystyna Pawlikowska, ,,Świadomy pacjent – e- 
recepta, Internetowe Konto Pacjenta, senatoria, 
darmowe leki; Krzysztof Kolator z KMPolicji, Se-

nior świadomy obywatel ;  Stefan Prusik – Senior 
świadomy mieszkaniec Gminy, Marta Łępicka z 
ZE – jak bezpiecznie korzystać z dostaw energii; 
Małgorzata Kamecka-Mrozek z ZUS i Krystyna 
Sokołowska, przewodnicząca Polskiego Związ-
ku Emerytów i Rencistów o nowych zasadach 
świadczeń emerytalno-rentowych.  

– Od jakiegoś czasu obchodzony Dzień Seniora 
to szczególne święto, święto ludzi starszych, 
którym należy się szacunek i uznanie za bezin-
teresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują 
młodsze pokolenia. Seniorzy mają ogromną 
wiedzę, doświadczenie życiowe oraz wyczucie 
sytuacji. Godna podziwu jest wśród seniorów 
nieustanna chęć spotkań, wymiany poglądów, 
ale przede wszystkim radość i optymizm, jakie 
noszą w sobie. Dlatego bardzo się cieszymy, że 
powstała u nas taka placówka, jak Dom  Senior + 
w Durlasach – powiedział w swoim wystąpieniu 
wójt Stefan Prusik.

Humory zebranym poprawiły występy senior-
skiego choru, któremu przygrywał Jan Kania, 
wspaniały i dowcipny występ z Durlas oraz pokaz 
sprawności pod okiem fizjoterapeutki. 

Dzień był więc pełen słońca i uśmiechu na 
twarzach seniorów, a zakończył się po sowi-
tym poczęstunku dopiero późnym wieczorem 
bowiem  przy dźwiękach kurpiowskiej muzyki 
kapeli p.p. Czyżów z Łysych sala rozbrzmiewała 
śpiewem oraz tańcami.

Grażyna Bednarczyk
Fot. Antoni Kustusz

Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu już po raz 
drugi gościło artystów, którzy wystąpili w ramach 
artystycznego wydarzenia p.n. ,,Ostrołęckie Ope-
ralia 2019”. Koncert, który odbył się w sobotę 31 
sierpnia, zatytułowany  „ Pokochaj mnie” był po-
dróżą w świat najpiękniejszych utworów muzyki 
rozrywkowej polskiego i światowego repertuaru. 
Na scenie wystąpiła czwórka artystów: Olga Boń-
czyk (śpiew), Ludmiła Borowiec-Witek (skrzypce), 
Jakub Milewski,  prowadzący i organizator opera-
liów, fantastyczny baryton pochodzący z Ostro-
łęki oraz  Artur Jaroń (fortepian), których kunszt 
i wirtuozeria zamieniły salę widowiskową CK-BiS 
w miejsce pełne magii i pozytywnej energii. Za-
chwytom i brawom nie było końca. Dziękujemy 
artystom za niepowtarzalny, wyjątkowy występ, 
a zgromadzonej publiczności za wrażliwość i 
aktywne uczestnictwo w wydarzeniu. 

Eliza Antośkiewicz
Fot. archiwum

Na nowym placu wiejskim w Olszewce 12. 
października w trakcie skromnej uroczystości 
uruchomiono wiatę z ławkami ku wygodzie 
mieszkańców, a dzieci mogły wykorzystać dla 
nich plenerowe zabawki. W programie arty-
stycznym wystąpił Wojciech Grzyb z zespołem 
,,Zupa Grzybowa’’. Nie zabrakło smakołyków 
przygotowanych przez miejscowe gospodynie.  
Obecny za festynie wójt Stefan Prusik gratulował 
miejscowej społeczności inicjatywy i społecz-
nego zaangażowania, a także wręczył dzieciom 
nagrody w różnych konkursach. (ak)

Fot. Robert Niedzwiecki
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Wybieraliśmy posłów i senatorów

Deszczowa pielgrzymka, a w sercu radość

Wybory parlamentarne, rozpisane w tym roku 
na 13 października odbywały się przy pięknej 
pogodzie, w spokoju, odnotowano nadzwy-
czajną frekwencje (w naszej gminie wyniosła   
ona 57,53 % proc., a wiec spośród 7396 upraw-
nionych glosowało 4255 osób), ale nie zmieniły 
radykalnie wyborczych sympatii i preferencji. 
W naszej gminie Prawo i Sprawiedliwość uzy-
skało – 68,41% głosów, PSL – 11,46%, Koalicja 
Obywatelska – 6,89 %, Konfederacja – 6,53% 
oraz SLD – 6.50%.  Najwięcej głosów uzyskał 

dotychczasowy poseł Arkadiusz Czartoryski, 
który w naszej gminie zebrał 1216 głosów. Na 
liście PSL Marek Sawicki uzyskał 348 głosów, Ma-
rian Krupiński dołożył do wyniku PSL 42 głosy. 
Na liście SLD Maria Parzychowska-Kurpiewska 
zebrała 65 głosów. 

W głosowaniu na senatorów mieliśmy do 
wyboru spośród dwóch kandydatów. W naszej 
gminie na 4126 ważnie oddanych głosów Robert 
Mamontow (PiS) uzyskał 2810 głosów, a Tadeusz 
Nalewajk (PSL) zebrał 1316 głosów. 

Odwiedziliśmy lokale wyborcze w L:elisie, Ol-
szewce i Obierwi. Bardzo dziękujemy komisjom 
wyborczym za miła współpracę. Dodajmy, że w 8. 
obwodowych komisjach wyborczych pracowało 
64 osoby, w tym 51 to mieszkańcy naszej gminy, 
a 13 osób mieszka w innych gminach, w tym w 
Ostrołęce – 4, Kadzidle – 6, Ostrowi Maz. – 1 i 
Olszewie Borkach 2. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

W tym roku 8 września drogę do sanktuarium 
Matki Boskiej Dąbrowskiej pielgrzymi z Ostrołęki, 
Obierwi, Dylewa, Kadzidła, Kolna, Łomży, pokonali 
w deszczu, ale nikt na to nie zwracał uwagi, bo na 
miejscu czekali na nich z poczęstunkiem gościnni 
mieszkańcy Płoszyc, a także kustosz sanktuarium 
ks. Stanisław Grosfeld, zapraszając do kaplicy i do 
odpoczynku. Liczba pielgrzymów dorównywała 
ubiegłorocznym, mimo iż w tym dniu w Wąsewie 
odbywały się dożynki diecezjalne. 

Okazję do niedzielnej, 
pielgrzymkowej refleksji  
stworzyły także występy 
dzieci, które uczestniczyły 
w Przeglądzie Piosenki 
Pielgrzymkowej, orga-
nizowanej przez CK-BiS, 
a prowadzonym przez 
Jarosława Kraskę.

U podnóża ołtarza przy maryjnej kaplicy wy-
stąpili: soliści – Julia Mielnicka, Joanna Puławska, 
duet – Nadia Olbryś i Dominika Murach oraz 
zespoły – z SP Nasiadki w składzie: Lena Mrozek, 
Wiktoria Wiska, Weronika Mrozek, Anna Nasiadka, 
Nikola Gontarz, Julia Mielnicka i z SP Dąbrówka 
w składzie: Aleksander Pianka, Zuzanna Bałdyga, 
Natalia Mikulska, Weronika Bubrowiecka, Mal-
wina Chrostowska i Kacper Murach. Wszyscy po 
występie wraz z gratulacjami otrzymali prezenty 
od ks. proboszcza. 

Pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy 
św. a po jej zakończeniu wrócili autokarami do 
swoich parafii. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Matka Boża niejedno ma Imię

Na niezwykłe dzieje obrazu Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy znajdującym się w bocznym 
ołtarzu kościoła parafialnego pw. Św. Anny w 
Dąbrówce zwrócił naszą uwagę Krzysztof Bulak, ba-
dacz lokalnej historii, prowadzący stronę www.e-
-dabrowka.pl. W trakcie archiwalnych poszukiwań 
natrafił on na łamach Kuriera Warszawskiego nr 267 
datowanego na 27 września 1898 roku (wtorek) na 
notatkę , z której wynika, że obraz ten przybył do 
świątyni w Dąbrówce we wrześniu 1898 roku z Wa-
tykanu. Papież Leon XIII poświęcił go, a następnie 
koleją trafił on do Ostrołęki, skąd w pieszej piel-
grzymce, w obecności ok. 4. tys. wiernych, został 
przeniesiony do kościoła w Dąbrówce. Stało się tak, 
dzięki staraniom ks. A. E. Umińskiego – ówczesnego 
proboszcza dąbrowskiej  parafii.

Zwróciliśmy się do obecnego proboszcza i 
kustosza sanktuarium maryjnego w Dąbrówce ks. 
Stanisława Grosfelda o przybliżenie naszym czy-

telnikom owej historii. Z opowieści ks. Stanisława 
wyłania się następujące wyjaśnienie:

U podstaw powstania 10 lutego 1894 r. parafii w 
Dąbrówce, a od 8 września 2010 roku Sanktuarium 
Matki Bożej Dąbrowskiej, stoi objawienie Matki 
Bożej z Dzieciątkiem dziewczętom Marcynie i 
Rozynie, o którym stało się głośno w 1850 r. We-
dług Adama Chętnika, autora książki ,,Dąbrówka. 
Kościół i parafia w pow. ostrołęckim’’ wydanej 
w 1837 r., trwało to 20 lat. Wioskami w puszczy 
kurpiowskiej w tamtym czasie mieli opiekować się 
księża z Ostrołęki, Kadzidła i Nowogrodu. Niestety 
taka wspólna duszpasterska opieka nie sprawdziła 
się i dopiero objawienie się Matki Bożej na barci 
w Dąbrówce zmieniło religijną sytuację. Po ścięciu 
sosny bartnej z polecenia proboszcza z Nowogro-
du, który obawiał się bałwochwalstwa, postawiono 
w tym miejscu kaplicę, a następnie kościelne 
władze zgodziły się na powstanie parafii. Materiał 
do budowy kościoła przywieziono z rozebranego 
drewnianego kościoła  w Kadzidle. Z tych mate-
riałów w latach 1891-92 zestawiono parafialny 
kościół. Tam właśnie trafił sprowadzony w 1898  z 
Rzymu przez ks. Umińskiego obraz MBNieustającej 
Pomocy. Obraz poświęcił papież Leon XIII, co było 

precedensem, bowiem nie zdarzało się aby papież 
święcił obraz przekazywany parafii. Obraz po do-
tarciu koleją do Ostrołęki, przewieziono powozem 
zaprzężonym w 6 koni w towarzystwie uroczystej 
procesji ponad 4 tys. pieszych pielgrzymów.  

Po sprowadzeniu obrazu zaczęto w Dąbrówce 
odbywać odpust poświęcony MB Nieustającej 
Pomocy. W tym czasie sekta mariawitów, która 
już istniała w Długim Kącie, podjęła starania aby 
wykorzystać umacniający się kult Matki Bożej 
w Dąbrówce i przejąć świątynię. Twierdzili, że to 
wszystko dzieje się za sprawą ich założycielki Ma-
teczki Kozłowskiej. Trwały spory, waśnie i to rzuciło 
cień na przyszłe pokolenia. W efekcie zaprzestano 
obchodów tego odpustu i wezwanie MBNieu-
stającej Pomocy przejęła po swoim powstaniu 
parafia w Lelisie. 

Z badań historii  parafii w Dąbrówce kaplica, 
która stała w Dąbrówce do 1981 r. nosiła wezwanie 

Zesłania Ducha Świętego. Tytuł ten został prze-
jęty przez parafię w Kadzidle, gdzie był odpust 
św. Józefa, ale, którego nie obchodzono, więc 
przejęła to parafia Dąbrówka. 

– Dąbrówka była słynna na całych Kurpiach i 
nie tylko, skoro objawienia na barci trwały 20 lat. 
Do słynnego miejsca ciągnęli pątnicy, czasem w 
licznych grupach. Szli po uzdrowienia i często 
doznawali łaski, bo po latach zebrało się dwa wozy 
kul i lasek, które po uzdrowieniu pozostawili na 
miejscu. Po powstaniu styczniowym car odrębnym 
ukazem zabronił pielgrzymowania do Dąbrówki, 
co potwierdza, że było to słynne miejsce  – dodaje 
ks. Stanisław.

Obraz z Rzymu trafił do dużej drewnianej 
świątyni w 1898 r. Sława uzdrowień docierała na 
tyle daleko, że pielgrzymki trwały aż do II wojny 
światowej. W czasie okupacji próbowano kościół 
rozebrać, ale odstąpiono od tego gdy pierwszy, 
który ściągnął blachę z dachu spadł i zabił się. 
Jednak kaplicę wybudowaną z grubych bali 
rozebrano, a materiał wykorzystano do budowy 
okopów. Wokół kościoła przez lata zapanowała 
cisza, a odpusty były ciche. Jednak po latach 
parafianie wraz ze swoim proboszczem zdołali 

znaleźć siłe do odbudowania dąbrowskiej oazy 
kultu Matki Boskiej w tym życiodajnym miejscu  i  
powróciły pielgrzymki. 

– Nasi pasterze, księża biskupi dojrzeli auten-
tyczność tego miejsca zarówno w historii, jak i 
dzisiaj, dlatego ustanowili Sanktuarium Matki 
Bożej Dąbrowskiej Królowej Ludu Kurpiowskie-
go, Patronki Leśników i Pszczelarzy. Na obrazie 
Matki Bożej aniołowie trzymają tablicę ze słowami 
,,Niech doznają pomocy z Maryi wstawienia, którzy 

Jey czczą Pamiątkę Świętego Imienia’’. Dla mnie to 
oznaka promieniowania chwały Bożej oraz czci 
Matki Bożej uzdrowicielki. Kiedy przyszedłem 
do parafii w Dąbrówce w 1998 r. to było 100 lat, 
jak sprowadzono obraz MBNPomocy z Rzymu. 
Uczyłem się kultu maryjnego od swoich rodziców, 
którzy w sanktuarium w Płonce Kościelnej złożyli 
swoje obrączki zawierzając Matce Bożej swoją 
przyszłość i rodzinę. W Płonce byłem świadkiem 
koronacji obrazu Matki Bożej, co nastąpiło 30 
czerwca 1985 r. Dlatego  sprawując funkcję 
kustosza dąbrowskiego sanktuarium chcę być 
kochającym dzieckiem Maryi i to jest ta historia. 
Dla jej pełniejszego zrozumienia polecam książki 
,,Sanktuarium w Dąbrówce’’ oraz ,,20 lat w Dąbrów-
ce’’, a także stronę www. sanktuarium dabrowka.
pl – kończy swoją opowieść ks. S. Grosfeld.

 Dodajmy, że ks. proboszcz opiera swą opowieść 
na notce odnalezionej w ,,Gazecie Świątecznej’’ z 
1989 nr 926. Obie notatki na naszych skanach. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Jubileuszowy, X Konkurs Gminny ,,Malujemy, 
recytujemy i śpiewamy Janowi Pawłowi II’’, który 
od początku organizuje Szkoła Podstawowa w 
Dąbrówce we współpracy z ks. kanonikiem, pro-
boszczem parafii p.w. Świętej Anny w Dąbrówce 
Stanisławem Grosfeldem, tym razem odbył się 
17 października i był bardzo przejmującą, stojącą 
na wysokim poziomie prezentacją uczniowskich 
talentów i umiejętności. Konkurs poprowadziła 
Ewa Czerkas, dyrektor szkoły, a wśród gości wójt 
Stefan Prusik, który wręczył nagrody w konkursie 
plastycznym. 

Konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach 
dziecka’’ oceniała komisja w składzie: Ewa 
Czerkas – przewodnicząca, Wanda Aptacy, Iwona 
Krupka – członkowie, Monika Sakowska – sekre-
tarz oraz Joanna Duszak – protokolant. W konkur-
sie wzięli udział uczniowie z 6 szkół, a przebiegał 
w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV- VI 
oraz kl. VII - VIII. Zgodnie z regulaminem spośród 
35. nadesłanych prac plastycznych wyłoniono 
i nagrodzono prace następujących uczniów: W 
kategorii klas I – III: I miejsce – Bartosz Bacławski, 
kl. I, SP w Nasiadkach; II m. – Klaudiusz Półtorak, 
kl. I, SP w Białobieli, III m. –Wiktoria Laskowska, 
kl. III, SP w Łęgu Przedmiejskim. Wyróżnienia: 
Łucja Piaścik, kl. I, SP w Łęgu Starościńskim, Maja 
Serowik, kl. III, SP w Nasiadkach. W kategorii 
klas IV – VI: I m. – Daria Parzychowska, kl. VI, SP 
w Białobieli, II m. – Wiktoria Nadolna, kl. VI, SP 
w Łęgu Starościńskim, III m. –Wiktoria Bałon kl. 
IV, SP w Olszewce. Wyróżnienia: Teresa Marzew-
ska, kl. VI, SP w Nasiadkach. W kategorii klas 
VII – VIII: I m. – Anna Kubeł, kl. VII, SP w Łęgu 
Starościńskim, II m. – Amelia Kawałek, kl. VIII, SP 
w Łęgu Starościńskim, III m. – Piotr Duszak, kl. VII, 
SP w Łęgu Przedmiejskim. Wyróżnienia: Patryk 
Bardyszewski, kl. VII, SP w Łęgu Przedmiejskim,  
Kacper Wołosz, kl. VII, SP w Obierwi 

Do konkursu recytatorskiego zgłosili się recy-
tatorzy z 7. szkół, których oceniano w podob-
nych trzech kategoriach wiekowych. Komisja w 
składzie: Ewa Czerkas – przewodnicząca, Aneta 
Zalewska, Joanna Śnietka– członkowie i Joanna 
Duszak – sekretarz przyznała następujące na-
grody i wyróżnienia: W kategorii klas I– III: I 

miejsce – Maja Zera, SP w Obierwi, II m.– Zuzanna 
Laskowska, SP w Łęgu Przedmiejskim, III m. – Oli-
wia Półtorak, SP w Białobieli. W kategorii klas  
IV – VI: I miejsce – Adrianna Kowalska, SP w Łęgu 
Przedmiejskim, II m. – Daria Parzychowska, SP w 
Białobieli, III m.– Julia Waszkiewicz, SP w Obierwi.  
Wyróżnienie: Joanna Sakowska, SP w Lelisie. W 
kategorii klas VI – VIII: I miejsce – Magdalena 
Niechoda, SP w Łęg Starościńskim, II m. – Wiktor 
Pawelczyk, SP w Nasiadkach,

W konkursie piosenki papieskiej „Ojcu Święte-
mu Śpiewajmy’’, który przebiegał w trzech kate-
goriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV - VI oraz kl. VII-VIII 
w kategorii solista,  nagrodzono następujących 
uczniów: W klasach I– III: I m. – Julia Mielnicka, 
SP w Nasiadkach, II m. – Zuzanna Różycka, SP w 
Olszewce, III m. – Nadia Babiel, SP w Białobieli. 
W klasach IV – VI: I m. – Nikola Grala, SP w Łęg 
Starościńskim, II m.– Maria Staniek, SP w Lelisie, 
III m. – Julia Wądołkowska, SP w Olszewce. W 
klasach VII – VIII: I m.– Wiktoria Berkowska, SP 
w Łęgu Przedmiejskim, II m. – Amelia Ruszczyk, 
SP w Nasiadkach, III m. – Bartosz Bieńkowski, SP 
w Białobieli.

Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali na-

grody rzeczowe od organizatorów, a pozostali 
pamiątkową księgę o I pielgrzymce Jana Pawła 
II do Polski. Szkoła zadbała także o okoliczno-
ściową dekorację, wystawę nagrodzonych prac 
plastycznych oraz smakowite kanapki i napoje 
dla zgłodniałych gości. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
Więcej: www.lelis.pl

Narodowe czytanie to wspólna frajda

Malujemy, recytujemy i śpiewamy 
Janowi Pawłowi II

Regionalna książka 
cieszy się dużym 
powodzeniem

Dzień Edukacji 
Narodowej

W tym roku wspólne czytanie zainicjowane przez 
prezydenta Andrzeja Dudę i małżonkę  odbyło się 
6 września w sali widowiskowej CK-BiS. Czytaniu 
towarzyszyła wystawka polskich nowej propono-
wanych przez parę prezydencką do czytania. Były 
to: Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; Dym – Maria 
Konopnicka, Katarynka – Bolesław Prus, Mój ojciec 
wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod 
Klepsydrą) – Bruno Schulz, 

Orka – Władysław Stanisław Reymont,  Rozdzió-
bią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski, Sachem – 
Henryk Sienkiewicz, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) 
– Henryk Rzewuski. ,,Dziś teksty te nie straciły nic ze 
swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy 
kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie 
wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę 
ani zapomnieć o naszej historii” – napisał w liście  
do uczestników narodowego czytania rezydent An-

drzej Duda. W Lelisie wspólnie z wójtem Stefanem 
Prusikiem, bibliotekarzami oraz nauczycielami i 
uczniami Szkoły Podstawowej czytaliśmy ,,Kata-
rynkę’’ Bolesława Prusa. To bardzo wzruszająca opo-
wieść i wspólne jej czytanie wywarło na wszystkich 
duże wrażenie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Uczestnicy wspólnego czytania ,,Katarynki’’ w CK-BiS

Na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Ostrołęce 10 października bibliotekarze z Lelisa 
wzięli udział w I Ostrołęckich Targach Książki Re-
gionalnej. Na wydzielonym stoisku prezentowa-
no książki i inne publikacje wydane na terenie na-
szej gminy. Trzeba stwierdzić, że  cieszyły się one 
dużym uznaniem wśród uczestników. Ogromne 
zainteresowanie wzbudził dwumiesięcznik 
,,Wieści Gminnych’’, a w nim rubryka „Agnieszka 
radzi i gotuje”, tym bardziej, że autorka osobiście 
ją prezentowała. Targi przebiegły w miłej i przy-
jacielskiej atmosferze, a wymiana doświadczeń 
z innymi wydawcami książek regionalnych była 
bardzo cenna. 

Barbara Sęk
Fot. Antoni Kustusz

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej 
rozpoczęły się już 11 października, a uroczy-
stości odbyły się w szkołach w Białobieli i w 
Lelisie. W pozostałych szkołach, w poniedziałek 
14. października, uwalniając szkołę od zajęć, 
zorganizowano wycieczki i zabawy plenerowe, 
a uroczystości odbyły się we wtorek. W trakcie 
uroczystych apeli dyrektorzy szkół odnieśli się 
do aktualnych zadań oświaty, a także wręczyli 
nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pra-
cownikom oświatowym.

W Białobieli w uroczystym apelu uczestni-
czyła gorąco witana pierwsza dyrektorka szkoły 
Aleksandra Cichoń. Uczniowie starszych klas 
zaprezentowali dowcipny pokaz szkolnych aneg-
dot, a młodsze roczniki popisywały się tańcami 
i śpiewem.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy szkoły

Ekipa CK-BiS na targach z wydawnictwami naszej gminy
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Uczyńmy naszą gminę piękniejszą

Jesienne biegi na powitanie szkoły

Jesienne i zimowe tygodnie to czas powolnego 
zanikania ogrodowej aktywności. Jeszcze tylko 
zabezpieczymy bardziej wrażliwe rośliny przed 
zimowymi chłodami i możemy odpoczywać. Ale 
dla ogrodników entuzjastów nie jest to czas za-
wieszenia wszystkiego na kołku. Bo jeśli chcemy 
uczynić nasz ogród piękniejszym, a tym samym jeśli 
chcemy, aby nasza gmina stała się piękniejsza, to 
właśnie teraz musimy wykonać wiele pracy. 

Co więc trzeba zrobić, by już wiosną podjąć pracę 
zaplanowaną i konkretną. Oto podstawowe kroki 
ku modernizacji ogrodu.

Po pierwsze, przygotowanie terenu:
1. Rozpoczynamy od uporządkowania miejsca, 

czyli zbieramy kamienie, gałęzie, szkło, usuwamy 
zbędne elementy z terenu, na którym planujemy 
założyć rabatę lub klomb

2. Następnie likwidujemy chwasty, czyli wszelką 
zbędną roślinność znajdującą się na danym 
terenie. Możemy to zrobić na dwa sposoby:
– mechanicznie – cierpliwie wyrywamy chwasty 

wraz z ich korzeniami (polecamy).
– chemicznie – stosując dostępny w handlu 

herbicyd (najlepiej dolistny o działaniu syste-
micznym).

3.  Przygotowując teren pod nowe nasadzenia 
powinniśmy określić właściwości gleby,  by 
dobrać gatunki drzew i krzewów zgodnie z ich 

potrzebami. Sprawdzamy odczyn gleby przy 
pomocy ph-metra lub przyglądamy się roślinom 
rosnącym na naszej działce. Wiele z nich to rośliny 
wskaźnikowe.
– gleby kwaśne: szczaw polny, fiołek trójbarwny, 

czerwiec roczny
– gleby bogate w wapń: podbiał pospolity, 

ostróżeczka polna, mak polny
Po drugie, należy pomyśleć o tym, co chcieli-

byśmy zmienić i mieć w ogrodzie i w jaki sposób 
chcemy go użytkować. Wiąże się to z wykonaniem 
listy życzeń i odpowiedzią na kilka bardzo istotnych 
pytań, takich jak: kto przede wszystkim będzie 
użytkował ogród i do jakich celów. Następnie  na-
leży sobie uświadomić, w jaki sposób z planu na 
kartce powstaje trójwymiarowa przestrzeń, będąca 
strukturą ogrodu. Usytuowanie elementów, takich 
jak: drzewa, krzewy, rabaty, ścieżki, elementy małej 
architektury itp. tworzą strukturę, a charakteryzują-
ce ją kształty mogą sprawiać wrażenie spokoju lub 
ruchu w zależności od naszych upodobań, a wszyst-
ko razem stworzy atmosferę miejsca. Istota dobrze 
zaprojektowanej modernizacji ogrodu kryje się w 
jej stylizacji. Jeśli myślicie, że w małym ogrodzie nie 
da się tego zrobić, to  warto przypomnieć sobie np. 
ogrody japońskie, słynące z maksymalnego wyko-
rzystania minimalnych powierzchni w jednocześnie 
niezwykle elegancki i harmonijny sposób.

Kształtowanie przestrzeni ogrodu  jest procesem 
twórczym. Traktowanie go jako miejsca wypo-
czynku czynnego lub biernego jest krzywdzącym 
zubożeniem tego pojęcia. Tworzenie przestrzeni 
ogrodu i wypoczynek na nim nie powinien być 
utożsamiany z kopaniem, grabieniem i pieleniem 
roślin i ich zbieraniem, roślin czysto użytkowych,  
takich, jak warzywa, owoce. Starajmy się działki 
traktować jako nasze prywatne rajskie zakątki, w 
których możemy bezkarnie napawać się pięknem 
przyrody, poznawać jej tajemnice.

Aby się o tym przekonać, odwiedziłem ogródek 
przed domem pani Patrycji w Durlasach i wiem, 
że można, jeśli się chce żyć w pięknym otoczeniu.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Pogodny wrześniowy sobotni poranek na 
stadionie w Lelisie 7 września stał się sprawdzia-
nem powakacyjnej formy dla 300 biegaczy. Tego 
dnia trenerzy, rodzice, nauczyciele postanowili 
wypróbować wytrzymałość biegową swoich 
podopiecznych po przerwie wakacyjnej. 

– Zabawa i rywalizacja sportowa w przepięk-
nej scenerii puszczy kurpiowskiej dała wiele 
radości jej uczestnikom. Niektórzy mierzyli się z 
nieprzyjemnym uczuciem przegranej, ale takie 
doświadczenie wzmacnia charakter człowieka 
w każdym wieku – oceniała efekty biegowej ry-
walizacji Sylwia Smilgin - Kamińska, prowadząca 
XXI Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Wójta 
Gminy Lelis, Starosty Powiatu Ostrołęckiego oraz 
Marszałka Województwa Mazowieckiego.

– Każdy miał okazję się sprawdzić, zdarzały się 
biegi z padaniem za metą, ale to nic, bo liczy się, 
że biegło się z kolegami, że były fajne nagrody, 
no i nikt z organizatorów nie zawiódł – stwierdził 
sędzia główny Dariusz Mróz. 

Impreza sportowa odbyła się dzięki środkom 
pochodzącym z samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Organizatorami byli: Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki”, Szkoła 
Podstawowa w Nasiadkach, Rada Gminna Lu-
dowych Zespołów Sportowych w Lelisie, CK-BiS 
oraz Szkoła Podstawowa w Lelisie.

Zwycięzcy 20. biegów otrzymali puchary, 
medale i okolicznościowe koszulki. Wręczali je 
wójt Stefan Prusik, Katarzyna Grodzka, dyrektor 
Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powia-
towego w Ostrołęce oraz Katarzyna Dobkowska-
-Wiśniewska, dyrektor CK-BiS. Najbardziej cieszyli 
się przedszkolacy, którzy otrzymali specjalne 
prezenty. 

Szczególne podziękowania należą się stra-
żakom OSP z Lelisa, którzy zabezpieczali trasy 

rywalizacji i dbali o zdrowie uczestników biegów.
Puchar Marszałka za zajęcie I miejsca w konku-

rencji drużynowej zdobyła Szkoła Podstawowa 
w Lelisie. W poszczególnych biegach najlepsze, 
medalowe miejsca zajęli: rocznik 2015 i mł.: 1. 
Zuzanna Jóźwiak, Przedszkole Samorządowe 
w Lelisie, 2. Lena Gromadzka, SP Czarnia, 3. 
Sara Ostrowska, SP Lelis; 1. Juliusz Chorąży, PS 
Lelis, 2. Dominik Olech, PS Lelis, 3. Miłosz Gwara, 
Przedszkole w Antoniach; rocznik 2014 i 2013: 
1. Zuzanna Puławska, SP Lelis, 2. Wiktoria Siok, 
SP Antonie, 3. Zuzanna Tłomacka, SP Nasiadki; 1.  
Wiktor Nowakowski, SP Lelis, 2. Wojciech Orzoł, 
SP Antonie, 3. Igor Gontarz, SP Nasiadki; rocznik 
2012, 1. Gabriela Laskowska, SP Łęg Przedm., 2. 
Zofia Karczewska, SP Łęg Przedm., 3. Katarzyna 
Czech, SP Łęg Przedm; 1. Klaudiusz Półtorak, SP 
Białobiel, 2. Kacper Nalewajk, SP Łęg Przedm., 3. 
Antoni Dąbrowski, SP Czarnia; rocznik 2011: 1. 
Aleksandra Orłowska, SP Obierwia, 2. Zuzanna 
Rybaczyk, SP Nowa Wieś, 3. Martyna Żyłowska, 
SP Łęg Starościński; 1. Maciej Rolka, SP Antonie, 
2. Jakub Parzych, SP Lelis, 3. Szymon Brzuzy, SP 
Nowa Wieś; rocznik 2010: 1. Oliwia Półtorak, SP 
Białobiel, 2. Martyna Nalewajk, SP Łęg Przedm., 
3. Nadia Mróz, SP Łęg Przedm.; 1. Mateusz Gwa-
ra, SP Antonie, 2. Dawid Jeżek, SP Łęg Przedm., 
3. Bartosz Parzych, SP Lelis; rocznik 2009: 1. 
Aleksandra Sęk, SP Lelis, 2. Katarzyna Szyszka, SP 
Czarnia, 3. Anna Wiszowata, SP Olszewo Borki;  1. 
Bartosz Deptuła, SP Białobiel, 2. Michał Rawa, SP 
Olszewo Borki, 3. Miłosz Krystian, SP Lelis; rocz-
nik 2008: 1. Oliwia Kaczmarczyk, SP Laskowiec, 
2. Nikola Prusińska, SP Lelis, 3. Milena Chrostek, 
SP Lelis; 1. Michał Orzechowski, SP Lelis, 2. Jan 
Malinowski, SP Nowa Wieś, 3. Filip Kowalczyk, SP 
Obierwia; rocznik 2007: 1. Maja Wołosz, SP Ol-
szewo Borki, 2. Gabriela Kowalczyk, SP Obierwia, 

3. Olga Wieremiejczyk, SP Lelis; 1. Miłosz Brzuzy, 
SP Nowa Wieś, 2. Kamil Kaczyński, SP Obierwia, 
3. Dariusz Białobrzeski, SP Drwęcza; rocznik 
2006: 1. Wiktoria Prusińska, SP Lelis, 2. Aleksandra 
Szyszka, SP Czarnia, 3. Oliwia Kaczyńska, SP Łęg 
Przedm.; 1. Paweł Goździewski, SP Olszewo Borki, 
2. Paweł Bączek, SP Czarnia, 3. Arkadiusz Sęk, SP 
Olszewo Borki; rocznik 2005: 1. Weronika Marias, 
SP Białobiel, 2. Alicja Jankowska, SP Nasiadki, 3. 
Alicja Kacprzak, SP Lelis; 1. Oskar Bieńkowski, SP 
Olszewo Borki, 2. Wiktor Gontarz, SP Łęg Przedm., 
3. Bartosz Dawid, SP Olszewo Borki.

Tekst i fot. Antoni Kustusz



15

Smutna jesień GLKS

Utalentowany siłacz

O awans do międzypowiatu

W Obierwi grano 
w ping-ponga

Jest jeszcze wiele 
do odkrycia

Takiego zakończenia rundy jesiennej roz-
grywek B-klasy nikt się po piłkarzach GLKS nie 
spodziewał. Dwa ostatnie mecze nasze drużyna 
oddała walkowerem, ponieważ nie zdołała zebrać 
składu zdolnego przynajmniej stanąć do walki z 
przeciwnikami. Trener Jerzy Dawid tłumaczy tę 
sytuację nieoczekiwanymi wyjazdami czołowych 
graczy, a także brakiem nowych, perspektywicz-
nych zawodników. Ale to chyba nie wyjaśnia 
wszystkiego, bo przed nami wiosna i pora zebrać 
się do gromady aby podyskutować i przyszłości 
gminnego klubu w takiej dbającej o rozwój 

sportu gminie, jaką jest gmina Lelis. 
Wyniki rundy jesiennej przedstawiają się na-

stępująco: Świt Baranowo – GLKS 11-0, GLKS – KS 
Pniewo 1-4, Orz Goworowo – GLKS 3-0, GLKS 
– Iskra Zaręby Kościelne 2-1, WKS Mystkówiec 
Stary GLKS 4-1, FC 2013 Różan – GLKS 6-4, GLKS 
– GLKS Andrzejewo 2-4, Kurpik Kadzidło – GLKS 
(wo) 3-0, GLKS – ULKS Ołdaki (wo) 0-3. Ogółem 
1 zwycięstwo i 8 porażek, a konto bramkowe 
wyniki 11-32. Smutne, ale prawdziwe.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Kacper Mróz, lat 10, z Aleksandrowa, który 
ujawnił talent w podnoszeniu ciężarów znalazł się 
w grupie dzieciaków, trenujących w UKS Ostro-
łęce i 20 października wziął udział w zawodach 
w Siedlcach. Startowało tam siedem dziewcząt 
i pięciu chłopcow z UKS Atleta, a walczono o 
prymat najlepszych w II rundzie Wieloboju 
Atletycznego woj. mazowieckiego „SZUKAMY 
MŁODYCH TALENTÓW”. Przeprowadzenia tej 
rundy rozgrywek podjął się Wojewódzki Ludo-
wy Klub Sportowy Siedlce, a swój udział w nim 
zgłosiło 5 mazowieckich klubów prowadzących 
dwubój olimpijski.

Wielobój rozgrywany był w dwóch kategoriach 
wiekowych: 8 – 10 lat i 11 – 13 lat dla dziewcząt i 
chłopców. W skład wieloboju atletycznego wcho-
dziły 4 konkurencje sportowe: bieg wahadłowy 
4x10m, trójskok obunóż z miejsca, rzut piłką 
lekarską za głowę i podrzut sztangi na technikę.  

W kategorii wiekowej 8 –10 lat wśród chłop-
ców zwyciężył Kacper Mróz – gromadząc 287 
punktów (UKS ATLETA Ostrołęka – SP Obierwia) 
wyprzedzając Mateusza Fertykowskiego – 275 
pkt. (WLKS Siedlce), a trzeci był Dawid Bardczak 
– 251 pkt. (Mazovia Ciechanów).  

W klasyfikacji drużynowej zwycięstwo odniósł 
UKS Atleta Ostrołęka gromadząc 
120 punktów, na drugim stopniu 
podium z 96 pkt. stanęli Siedlcza-
nie, a trzecie miejsce wywalczyli 
zawodnicy Otwocka.  

Tak oto trener Władysław Niedź-
wiecki, rodak z Obierwi, odbu-
dowuje sporty siłowe w naszym 
regionie. Rośnie nam młoda kadra 
ciężarowców.  

Robert Niedzwiecki
Fot. archiwum

Na plaży nad Narwią w Ostrołęce 26 paździer-
nika setki biegaczy rywalizowało w Powiatowych 
Indywidualnych Biegach Przełajowych, a wśród 
nich reprezentanci szkól z Lelisa, Obierwi, Łęgu 
Przedmiejskiego. Awans uzyskiwali ci, którzy 
uplasowali się na pierwszych 12. miejscach. Naj-
wyższą pozycję zajęła Nikola Prusińska z Lelisa, 
która zajęła 6. miejsce. Biegi Międzypowiatowe 
odbędą się wiosną. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

W sali gimnastycznej SP Obierwia już tradycyj-
nie spotykają się tenisiści stołowi, aby rozgrywać 
swoje kolejne mistrzostwa. 5 października ro-
zegrano indywidualne mistrzostwa gminne. W 
poszczególnych kategoriach wygrali: kl. IV i mł.:  
Konrad Zyśk, Łęg Starościński; Nikola Gontarz, SP 
Nasiadki; kl. V-VI: Wiktoria Nadolna Lęg Starościń-
ski, K. Nalewajk, Łęg Starościński. Do eliminacji 
rejonowych awansowała pierwsza ósemka. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Wiktoria Nadolna z Łęgu Starościńskiego

Uczestnicy pikniku przed ostatnią wyprawą w poszukiwaniu 
śladów  historycznych wydarzeń.

Ostrołeckie Stowarzyszenie Eksploracyjne zor-
ganizowano 20-22 września w Zagrodzie Leśnej 
w Łegu Starościńskim Piknik Historyczny pn. 
„Śladami Wielkich Wojen – Puszcza Kurpiowska’’. 
W trakcie pikniku licznie przybyli poszukiwacze 
wysłuchali prelekcji na temat wojennych dziejów 
na naszym terenie, odbyli wyprawy w poszuki-
waniu śladów tych wydarzeń, a także zpoznali 
się z najnowszą ofertą sprzetu do poszukiwań. 
Nie zabrakło okazji do integracji środowiska przy 
ognisku i wielu pamiątkowych zdjęć.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Mecz z GLKS Andrzejewo
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W kurpiowskich do-
mach w chłodnym 
miejscu stała beczka 
z kiszoną kapustą. 
Wystarczyło zajrzeć i 
nikt nie oparł się po-
kusie skosztowania 
tego smakołyku. 

S U R Ó W K A  Z  K I S Z O N E J  K A P U S T Y
0,5 kg kiszonej kapusty, 1 duża marchewka, 1 duże 
jabłko, 5 łyżek oliwy z oliwek, 1 średnia cebula, sól, 
pieprz do smaku. 

Kapustę kiszoną należy delikatnie odcisną z soku 
i przełożyć do salaterki. Marchew i jabłko obrać i 
zetrzeć na tarce o dużych oczkach, cebulę obrać 
i pokroić w drobną kostkę. Dodać sól i pieprz do 
smaku, wlać oliwę. Teraz wszystko wymieszać. Tak 
przygotowaną surówkę można podawać z wielo-
ma daniami mięsnymi, np. z kotletem mielonym, 
wątróbką wieprzową bądź ze smażoną rybą. Proste, 
pyszne, no i zdrowe. 

KISZONA K APUSTA TO SAMO ZDROWIE
Kapusta kiszona jest niskokaloryczna i ma wiele 

cennych właściwości korzystnych dla zdrowia. Dobrze 
wpływa na procesy trawienne i układ pokarmowy, o 
czym decydują bakterie kwasu mlekowego powsta-
jące w procesie fermentacji. Wzmacnia odporność, 
zmniejsza poziom złego cholesterolu we krwi, 
pozytywnie wpływa na układ krążenia i serce, a do-
datkowo poprawia kondycję skóry. Zawiera witaminę 
C, wit. A, magnez, potas, żelazo i wapń, a więc same 
pożyteczne składniki. Ponieważ jest źródłem błonnika 
pokarmowego nadaje się dla osób odchudzających 
się lub cierpiących na zaparcia, ale tu uwaga, bowiem 
picie soku z kapusty wpływa na wzrost apetytu, i 
dlatego było stosowane przez troskliwe babcie w 
karmieniu niejadków. Kapusta kiszona  ma zdolność 
regulowania poziomu glukozy we krwi, co się przyda-
je w profilaktyce cukrzycy i wystąpienia tzw. zespołu 
metabolicznego. Ma też właściwości przeciwzapalne, 
a więc korzystnie wpływa na nasz organizm i pozwala 
łagodzić oraz zwalczać pojawiające się stany zapalne. 
W kiszonej kapuście znajdują się przeciwutleniacze, a 
te zmniejszają ryzyko nowotworów. Jednym słowem 
częściej trzeba zaglądać do beczki, bo taka kapusta 
jest najlepsza,

Kiszoną kapustę można spożywać na surowo 
(pycha!), a zwłaszcza jako składnik surówek. Każda 
gospodyni wie, że tylko na tym składniku ugotuje 
się bigos lub farsz do pierogów lub krokietów, tym 
bardziej że gotowana kiszona kapusta dobrze kom-
ponuje się z grzybami i z grochem. Jakże przy tym 
nie wspomnieć o pysznych i zdrowych zupach, jak 
popularny kapuśniak czy kwaśnica. O smaku białej 
kiełbasy gotowanej w soku (lub. 50/50 z wodą) z kiszo-
nej kapusty, marzy ten kto choć raz spróbował.  Ech, 
bez kiszonej kapusty, czy to przed świętami i na co 
dzień, trudno wyobrazić sobie naszej polskiej kuchni.

Życzę więc smacznego i pozdrawiam
Agnieszka

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy informuje…

Zakład Gospodarki Komunalnej zachęca…

Agnieszka radzi 
i gotuje…

  15 listopada, godz. 17.30, sala widowiskowa – „Rozśpiewany Disney” – koncert dla dzieci w 
wykonaniu aktorów warszawskich scen muzycznych (Teatr Rampa, Roma, Teatr Syrena) , 

  20 listopada, godz. 10.00 sala widowiskowa – finał Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone 
w Literaturze” , 

  30 listopada, godz. 10.00, sala widowiskowa – VII Gminny Otwarty Turniej Szachowy 
        „O KRZYSTAŁOWĄ WIEŻĘ”,  

  16 grudnia, CK-BiS – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa” .
  22 grudnia, godz. 12.00, plac przed budynkiem CK-BiS  - Gminne spotkanie oplatkowe.

Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie informuje, że rozszerzyło swoją ofertę i wpro-
wadziło nowe zajęcia dla dzieci. Od 3. października rozpoczęła się gimnastyka korekcyjna. Odbywa 
się raz w tygodniu i prowadzona jest przez fizjoterapeutkę Katarzynę Olech, właścicielkę gabinetu 
Fizjo-active w Lelisie. Zainteresowanie zajęciami było ogromne i z tego powodu utworzono dwie 
grupy. Ćwiczenia korekcyjne połączone są z elementami zabawy, co jeszcze bardziej skłania dzieci 
do chętnego uczestnictwa.

Druga nowość w Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu skierowana do dzieci, to kurs tańca towarzy-
skiego. Prowadzony jest przez Magdalenę Lenkiewicz i Bartka Szyszkę – absolwentów Szkoły Tanecznej 
ATRIA w Ostrołęce. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i uczestniczy w nich około 30 osób. 

Zachęcamy do dalszych zapisów i systematycznego udziału w zajęciach.

  Urząd Gminy Lelis informuje że od dn. 1 lipca 2019 r. zmieniono obsługę bankową z Banku 
Spółdzielczego w Ostrołęce, obecnie Bank Spółdzielczy w Brodnicy na Bank Spółdzielczy w 
Ostrowi Mazowieckiej i po w/w dacie obowiązują  nowe numery rachunków bankowych do 
płatności na rzecz Gminy Lelis. W związku z powyższym zmieniły  się również numery kont ban-
kowych mieszkańców, na które są wpłacane opłaty za podatek i odbiór odpadów komunalnych 

  Urząd Gminy w Lelisie informuje, że należności z tytułu np. opłaty skarbowej można dokonywać 
bez opłat na konto Urzędu Gminy Lelis Nr: 70 8923 0008 0180 0210 2018 0001 w Banku Spół-
dzielczym Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lelisie (adres: budynek Urzędu Gminy Lelis ul. Szkol-
na 39, 07-402 Lelis) oraz w każdej placówce w/w banku.

  W przypadku należności za podatek oraz za odbiór odpadów komunalnych płatności należy 
dokonywać na indywidualne konta bankowe podatników, które zostały  dostarczone stosow-
nym zawiadomieniem.

  Przypominamy również, że mieszkańcy Gminy Lelis nadal mogą wpłacać podatek gotówką u 
sołtysów.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o. serdecznie zachęca do uruchomienia usługi 
e-faktura umożliwiającej otrzymywanie faktur pocztą elektroniczną (mailem).

E-faktura jest bezpłatną usługą skierowaną do klientów naszego Zakładu. 

Polega na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie 
ścieków – fakturą elektroniczną. Zawiera ona takie same dane jak faktura papierowa. Posiada również 
tą samą wartość prawną. 

Wiadomości e-mail z fakturami przesyłane przez ZGK GL sp. z o.o. będą z adresu faktura@zgk.lelis.pl 
Zgłoszenie akceptacji udostępniania faktur w formie elektronicznej powoduje zaprzestanie wysyłania 
faktur w formie papierowej na adres pocztowy Odbiorcy.

Faktura elektroniczna to komfort, nowoczesność i ekologia.  

Aby otrzymywać e-faktury należy wypełnić formularz – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wy-
stawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej) i podpisany dostarczyć do nas  osobiście lub 
korespondencyjnie pocztą tradycyjną.  Więcej  na:  w w w. zgk . lel is.pl
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