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W numerze:

Dzień 19 marca przejdzie do historii naszej gminy. 
Po trwającej od 15. stycznia wytężonej pracy przy 
zagospodarowaniu pomieszczeń oraz porządkowa-
niu pozostałości po budowie odbyła się uroczystość 
oficjalnego oddania do użytku i poświęcenia gmachu 
nowego Urzędu Gminy. 

– Gminę Lelis przyjezdni często chwalą za po-
rządek, za czystość, za ciekawe pomysły i znane w 
okolicy imprezy, chwalą też za udogodnienia dla 
mieszkańców takie, jak wodociągi z dobrą wodą,  jak 
gaz, oświetlenie, dobre drogi z modnymi obecnie i 
potrzebnymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. Od teraz 
będą nas za piękny, bardzo odważnie zaprojektowa-
ny i użyteczny dla interesantów Urząd Gminy. Został 
tak zaprojektowany, by każdy łatwo odnalazł drogę 
do właściwego urzędnika, by został obsłużony w 
dobrych warunkach, szybko i sprawnie. Mamy więc 
nadzieję, że wszyscy, którzy zawitają teraz do naszego 
nowego „gminnego domu” odniosą pozytywne wra-
żenie, że będziemy z niego dumni wszyscy, nawet ci, 
którzy nie dostrzegali potrzeby tej budowy, którzy za-
chęcali do pozostania ,,na starych śmieciach’’, jak to się 
mówi oraz krytykowali za zbyt radykalne podejście. 
Nasz nowy, wspólny urząd będzie służył wspólnocie 
gminnej na całe pokolenia, obecni mieszkańcy będą 
tu przyprowadzać swoje dzieci i wnuki, będą chwalić 
się, że na ich oczach powstał tak piękny budynek, że 
byli świadkami tego, jak bardzo zmieniło się oblicze 
Lelisa i jak bardzo, dosłownie z dnia na dzień, popra-
wiły się nam wszystkim warunki pracy i załatwiania 
spraw w Urzędzie Gminy, godne XXI wieku, które 
nie przyniosą wstydu obecnym mieszkańcom przed 
przyszłymi pokoleniami. Mam świadomość i często 
to podkreślam w rozmowach z mieszkańcami, że 
dziś jesteśmy tu „lokatorami” wypełniającymi nasze  
powinności urzędnicze wobec mieszkańców. A  

Mamy nowy, wspaniały Urząd Gminy

Radość z przecięcia wstęgi to dobry znak 

Wydarzenie niewątpliwie tworzy historię gminy – dr Jerzy 
Kijowski, autor monografii Gminy Lelis, były wójt Stanisław 
Subda i ks. kan. Witold Bruliński mają co wspominać. 

„Stary Urząd” – jak zwykliśmy określać zyskuje nowe 
życie, trwają prace remontowe i dostosowawcze 
dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o., ZASiP oraz OPS. Nic nie zostało pominięte w 
tym procesie – powiedział w swoim wystąpieniu  
poprzedzającym przecięcie wstęgi wójt Stefan Prusik, 
dodając, że koszt trzyletniej inwestycji od podjęcia 
decyzji o budowie po przetargu wyniósł 3 400 000 
zł. Dodatkowo wydano ok. 350 000 zł na wyposa-
żenie, zabudowę, wzniesienie muru oporowego, 
zagospodarowanie terenu na zewnątrz. Dane ogólne 
budynku to: powierzchnia zabudowy – 633 m2, 
powierzchnia użytkowa wynosi 1140 m2, a kubatura                               
to 6125 m3. Pomieszczenia administracyjne są w 
większości dwuosobowe, wyposażone w niezbędne 
i nowoczesne wyposażenie biurowe. Na zewnątrz 
budynku wykonano 40 miejsc postojowych oraz 
podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół 
budynku został zagospodarowany i wzbogacony 
elementami małej architektury. Zaprojektowano i 
wykonano dwa zjazdy publiczne do ul. Słonecznej 
i ul. Szkolnej. Budynek został w pełni zintegrowany 
internetowo i multimedialnie, m.in. wykonano lokal-
ną sieć komputerową LAN z własną serwerownią i 
nowym serwerem baz danych, zakupiono centralę 
telefoniczna wraz z aparatami telefonicznymi IP, 
wykonano linię światłowodową, a w sali konfe-
rencyjnej zamontowano: projektor multimedialny 
wraz z ekranem, system nagłaśniający, mikrofony 
pulpitowe do obsługi sesji Rady Gminy, wykonano 
monitoring wizyjny (9 kamer IP wraz z rejestratorem, 
7 kamer zewnętrznych i 2 kamery wewnątrz budyn-
ku, zainstalowano system alarmowy, zainstalowano 
system rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu 

Gminy, zakupiono i ustawiono 2 infokioski w celu 
zapewnienia mieszkańcom dostęp do informacji 
publicznej, a także zainstalowano 2 szt. telewizory  
biznesowe. Jednym słowem całość stanowi bardzo 
nowocześnie zaprojektowaną konstrukcję budynku 
administracyjnego. 

Do przecięcia wstęgi u wejścia do budynku wójt 
zaprosił serdecznie witanych Stanisława Kubła, 
starostę ostrołęckiego, JE biskupa łomżyńskiego  
ks. Janusza Stepnowskiego, Annę Dobkowską, prze-
wodniczącego Rady Gminy, Jana Mrozka, byłego 
przewodniczącego Rady Gminy, Stanisława Subdę, 
byłego wieloletniego wójta gminy oraz Mariusza 
Popielarza , dyrektora ostrołęckiej delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie. 

Po wejściu do budynku JE ks. Janusz Stepnowski 
dokonał aktu poświęcenia jego pomieszczeń, by 
dobrze służyły mieszkańcom dzisiejszego i przy-
szłych pokoleń mieszkańców gminy, a to życzenie 
podtrzymali liczni goście uroczystości, przekazując 
na ręce włodarza gminy okolicznościowe i pamiąt-
kowe prezenty. Z ich wystąpień nie tylko wynikały 
cenne uwagi dotyczące zasadności powstawania 
i utrzymywania takich funkcjonalnych budynków 
użyteczności publicznej, ale także nuta zazdrości. 

Komentarze te brzmiały jeszcze przy okazji wyko-
nania zbiorowego zdjęcia uczestników uroczystości 
(zob. s. 6-7), a także przy krojeniu okolicznościo-
wego tortu.

A więc mamy nowy Urząd Gminy i niech służy 
nam oraz naszym rodzinom, a także następnym 
pokoleniom.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Białobiel wejdzie do historii niezwykłych 
przypadków związanych z wyborami sołtysa. 
Sprawujący dotychczas urząd sołtysa Jerzy Tercjak 
najpierw był wybierany wraz z radą sołecką na 
zebraniu, które odbyło się 8.lutego w nowej sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Uzyskał 52 
głosy. Zmierzył się  z Julitą Jakubiak, która uzyskała  
31 głosów, Marcinem Piekarskim (19) i Zdzisławem 
Grzejką (16). Niestety po głosowaniu okazało się, 
iż do komisji zgłosiło się 8 osób, które stwierdziły, 
że nie otrzymały kart do glosowania. Złożono 
pisemny protest, który poparło jeszcze 9 innych 
osób. Zebranie prowadzący wójt Stefan Prusik 
dokończył, uznając że ujawniona w glosowaniu 
różnica głosów nie zmienia się po zgłoszeniu pro-
testu, ale zapowiedział, że sprawę będzie musiała 
rozpatrzeć Rada Gminy.

– Tylko Rada Gminy jest uprawniona do roz-
patrzenia protestów dotyczących przebiegu i 
wyników wyborów sołeckich, więc trzeba będzie 
poczekać na jej rozstrzygnięcie – stwierdził wójt.

Sesja Rady Gminy odbyła się 26 lutego i radni 
po wysłuchaniu wyjaśnień wójta oraz mecenasa 
Łukasza Kubła (prawnika, który obsługuje gminę), 
podjęli uchwałę w sprawie ważności głosowania 
na zebraniu wiejskim. Za uznaniem wyborów za 
ważne glosowało 4. radnych, przeciwko było 7. 
radnych, a 2. wstrzymało się od głosu.  Tym samym 
wyniki głosowania uznano za nieważne.

Ponowne zebranie wiejskie w sprawie wyboru 
sołtysa oraz Rady Sołeckiej wójt zwołał na 11 mar-
ca. Nad stroną organizacyjną czuwała Sekretarz 
Gminy Halina Gontarzewska. Listy uprawnionych 
zostały przygotowane w Urzędzie Gminy. Komisja 
Skrutacyjnej pracowała w składzie: Marian Szczu-
bełek, Waldemar Brzozowski i Sławomir Witkowski. 
Na funkcję sołtysa zgłoszono z sali kandydatury 
Jerzego Tercjaka i Julity Jakubiak. Innych chętnych 
nie było. Głosowało 140 osób. Po zliczeniu głosów 
okazało się, że Jerzy Tercjak otrzymał 70 głosów, a 
Julita Jakubiak – 66. 4 głosy okazały się nieważne. 

W wyborach do Rady Sołeckiej zostali wybrani: 
Jan Salamucha, Andrzej Korzeniecki i Mieczysław 
Strzemieczny. 

Tak oto zakończyło się podwójne głosowanie 
na sołtysa w Białobieli.

 Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

VI sesja Rady Gminy, która odbyła się 19 
marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z 
udziałem starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła 
poprzedziła uroczystość oficjalnego oddania do 
użytku nowej siedziby Urzędu Gminy. W części 
roboczej radni jednogłośnie poparli wniosek sta-
rosty o udzielenie pomocy w staraniach o budowę 
mostu w okolicach Teodorowa, a także oddalili jako 
bezzasadne skargi na działalność wójt i przyjęli 
uchwały dotyczące zmian w budżecie Gminy. Do 
akceptującej wiadomości przyjęto także informację 
o załatwianiu spraw obywateli w Urzędzie Gminy 
(zob. s.4). Sesja przebiegała bardzo sprawnie, co 

podkreślił w swoim wystąpieniu starosta, a także 
dzięki opanowaniu przez radnych tajników obsługi 
elektronicznej. Warto także zajrzeć na stronę www.
lelis.pl, gdzie w zakładce Sesje Rady Gminy znajdują 
się relacje  z przebiegu poszczególnych sesji.

VII sesja Rady Gminy  obradująca 30 kwietnia 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy rozpoczęła 
się od wysłuchania obszernej informacji z działalno-
ści Wójta Gminy za okres od 25 lutego, a następnie 
od zapoznania się z informacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i porządku publicznego (bez 
udziału przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji)  
oraz o stanie bezpieczeństwa pożarowego za 2018 
rok, którą skomentował zastępca komendanta 
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. dr 
Grzegorz Pragacz. 

– OSP gminy Lelis należą do najsprawniejszych 
w naszym regionie. Nie zdarzyło się aby nie za-
reagowały i nie zdążyły na wezwanie, a trzeba 
powiedzieć, że w ubiegłym roku miały wiele pracy. 
Ogółem odnotowano 100 zdarzeń, które wymagały 
ich interwencji, w tym 31 pożarów i 65 miejscowe 
zagrożenia – stwierdził G. Pragacz, apelując od za-
chowanie ostrożności w posługiwaniu się otwartym 
ogniem w lasach i w gospodarstwach rolnych. 

Radni przyjęli uchwały porządkujące sprawy 
ważne dla mieszkańców, m.in. o podwyższeniu do 
150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w 
ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole 
i w domu”, a także określenia zasad udzielania ulg 
w spłacie należności podatkowych. 

W odpowiedzi na zapytania dotyczące planów 
budowy przedszkoli gminnych w Białobieli i w Łęgu 
Przedmiejskim co wiąże się z przyjęciami 5-latków 
do klas zerowych, wójt Stefan Prusik wyjaśnił, że 
została zawarta umowa na opracowanie projektu 
„Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole 
Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim”, a zadanie 
takiej budowy przy szkole w Białobieli zostanie 
wznowione, gdy tylko powstaną takie możliwości. 
Obecnie dzieci 5-letnie z tamtego rejonu będą 
przyjmowane do nowego oddziału, który zostanie 
utworzony w Szkole Podstawowej w Lelisie.

– Mam nadzieję, że dzięki dobrej współpracy z 
rodzicami i szkołami uda się pokonać wszystkie 
przeszkody, a w perspektywie powstaną w obu 
miejscowościach nowe, nowoczesne placówki 
oświatowe – stwierdził wójt.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Z życia samorządu 

Sołtys dwa razy wybierany Strajk szkolny 
w gminie Lelis

Silna reprezentacja sołtysów

Bryg. dr Grzegorz Pragacz bardzo wysoko ocenił nasze OSP

Trzy szkoły w naszej Gmi-
nie: ZS Lelis, SP Nasiadki i SP 
Łęg Przedmiejski przystą-
piły od 8 kwietnia do akcji 
protestacyjnej ogłoszonej 
przez ZNP i FZZ. Nauczy-
ciele i pracownicy szkół, 
którzy zdeklarowali udział w 
akcji strajkowej byli obecni 
w miejscu pracy, ale nie 
opiekowali się uczniami. 
Szkoły były otwarte i w razie 
konieczności opiekę nad 
uczniami sprawowali dy-
rektorzy oraz osoby, które 
nie przystąpiły do strajku. 
Szkoła w Lelisie zapewniła 
opiekę nad uczniami w 
CK-BiS. W strajku uczestniczyło 22. pracowników 
z ZS w Lelisie, 15. z SP Nasiadki oraz 9. z SP Łęg 
Przedmiejski. Egzaminy po III klasie gimnazjum i po 
klasie VIII odbyły się zgodnie z terminem i procedu-
rami. W komisjach egzaminacyjnych uczestniczyli 
nauczyciele niestrajkujący oraz nauczyciele ze szkół, 
które nie brały udziału w strajku. Najdłużej protesto-
wali nauczyciele w Zespole Szkół w Lelisie bo do 26 
kwietnia. Nauczyciele SP w Nasiadkach zakończyli 
akcję protestacyjną w dniu 18.kwietnia, a nauczyciele 
SP w Łęgu Przedmiejskim zakończyli akcję w dniu 
23.kwietnia. Pozostałe szkoły nie brały udziału w akcji 
protestacyjnej.

Andrzej Przeradzki   
Fot. Antoni Kustusz

Flaga ZNP i  „strajk” na szybach  
pokoju nauczycielskiego

 ZS w Lelisie

Jerzy Tercjak (w centrum) z Radą Sołecką
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Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Lelisie przechodzi trudny okres. Przede wszystkim 
dlatego, że zdecydowania zmalało zainteresowanie 
kształceniem w szkołach dla dorosłych. O zaistniałej 
sytuacji dyskutowali 14 marca radni powiatowi 
na V sesji Rady Powiatu, podejmując jednogłośną 
uchwałę o likwidacji pięciu szkół wchodzących w 
skład Zespołu Szkół w Lelisie. Szkoły zaproponowane 
na marcowej sesji do likwidacji to: liceum ogólno-
kształcące, szkoła policealna dla dorosłych, liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych, branżowa szkoła I 
stopnia, technikum.

W drodze porozumienia z gminą Lelis prowadzi je 
powiat ostrołęcki. Jak tłumaczył starosta Stanisław 
Kubeł podjęcie decyzji o zamiarze likwidacji tych 
szkół, nie spowoduje, że cały Zespół Szkół w Lelisie 
zostanie zlikwidowany, a jedynie znikną z oferty 
edukacyjnej wymienione wyżej szkoły. 

Jak się jednak okazało Kuratorium Oświaty nie zgo-
dziło się na likwidację leliskich placówek oświatowych 
i dlatego Rada Powiatu na sesji, która obradowała 
10 kwietnia, uchyliła podjęte wcześniej uchwały, a 
tym samym odstąpiła od zamiaru likwidacji tych 
placówek. Pozostaje jednak pytanie co dalej z tymi 
szkołami. Brak uczniów chętnych do nauki pod tymi 
szyldami nie ułatwia funkcjonowania całego zespołu.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Najważniejsi są klienci

Zachowajmy ostrożność w lesie i wokół lasu

Bank to przede wszystkim klienci, a tym samym 
środowisko ich życia i pracy– stwierdził wobec  
zgromadzonych gości Bartosz Kublik, prezes zarzą-
du Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej 
podczas uroczystego otwarcia nowej placówki tego 
banku, którą 2 kwietnia uruchomiono w Lelisie. 

– Udało się tego dokonać dzięki temu, że bank bar-
dzo życzliwie podszedł do naszej oferty, po tym kiedy 
spotkaliśmy się z odmową zasiedlenia gotowych 
pomieszczeń przeznaczonych w planie na potrzeby 
Komisariatu Policji i już 11 lutego zawarliśmy umowę 
o wynajmie pomieszczeń w budynku nowego Urzę-
du – stwierdził wójt Stefan Prusik. 

Licznie zgromadzonych w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy gości powitała Krystyna Polakow-
ska, dyrektor oddziału banku w Starym Lubotyniu, 
Czerwinie oraz, od teraz, także nowo uruchomionej 
placówki w Lelisie. 

Na uroczystość do Lelisa przyjechała godna  repre-
zentacja zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi 
Mazowieckiej. Obecni byli: Krzysztof Hoffmann 
– przewodniczący rady nadzorczej, Bartosz Kublik – 
prezes zarządu banku, Henryka Lipska – wiceprezes 
zarządu, Barbara Przygoda – wiceprezes zarządu, 
Dariusz Kołodziejski – wiceprezes zarządu. Po stronie 
klientów i gospodarzy obecni byli przedstawiciele 
lokalnego samorządu na czele z wójtem gminy 
Lelis Stefanem Prusikiem, przewodniczącą Rady 
Gminy Anna Dobkowską i radnymi. Na uroczystość 
przybyli też m.in. Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, 
Mirosław Augustyniak, radny sejmiku województwa 

mazowieckiego, Ryszard Gocłowski, były wójt gminy 
Czerwin, a od lat klient banku oraz przedstawiciele 
duchowieństwa.

Na wstępie Bartosz Kublik, prezes zarządu w zary-
sach pokazał historię banku, jego osiągnięcia i plany 
rozwoju, tym bardziej, że bank z Ostrowi plasuje się 
w ścisłej czołówce banków spółdzielczych w Polsce. 

– Wprawdzie mamy już XXI wiek, to jednak trady-
cja jest naszym wyznacznikiem i na tych wartościach, 
które legły u podstaw ponad 120- letniej historii 
banku  staramy się budować współczesną, polską 
bankowość spółdzielczą. W naszej działalności jest 
coś więcej niż w komercyjnej, dużej bankowości. 
My chcemy i jesteśmy z klientem na dobre i na złe, 
jesteśmy lokalni. Chcemy dostarczyć naszym partne-
rom nowoczesnej, dobrej, uczciwej, etycznej banko-
wości. Liczymy na Państwa 
pomoc i zaufanie, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie 
zrobić zbyt wiele. Gdy je 
otrzymamy, postaramy się 
tego zaufania nie zawieść. 
Deklarujemy usługi na naj-
wyższym poziomie – mówił 
Bartosz Kublik.

Bankowcy spotkali się z 
bardzo ciepłym przyjęciem. 
O atrakcyjności ostrołęc-
kiego, regionalnego ryn-
ku, zwłaszcza rolno-spo-
żywczego mówił starosta  

S. Kubeł, podkreślając, że dla banku, który ,,wżyje 
się’’ w ten obszar to może być ,,żyła złota’’.  Gościnnie 
przyjęła bank reprezentacja Gminy, tym bardziej, że 
obsługą klientów banku zajmą się dwie nowe pra-
cownice, mieszkanki gminy Lelis – Krystyna Murach 
i Renata Chmielińska.

Otwarcie uczczono symboliczną lampką szampa-
na oraz symbolicznym tortem, a bankową  placówkę 
wyświęcił ks. Janusz Kotowski, proboszcz leliskiej 
parafii. 

Warto więc zapamiętać, że placówka Banku 
Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Punkt 
Obsługi Klienta w Lelisie mieści się w budynku 
Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 39. Otwarta jest  
codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 
8.00 do 15.30. 

Słoneczna pogoda sprzyjała przy cięciu wstęgi, to i bankowi poświeci

Rada Powiatu uchyla uchwały dotyczące ZS w Lelisie

Strażacy i leśnicy alarmują i apelują. W lasach 
jest katastrofalnie sucho. W lasach utrzymuje się 
najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Niska 
wilgotność ściółki leśnej oraz silne wiatry sprzyjają  

błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia. 
Pożar może spowodować mała iskra z pozo-

stawionego ogniska czy niedogaszonego grilla, 
nierozważnie wyrzucony niedopałek papierosa, 

czy rozniecanie ognia w miejscach 
niedozwolonych – przestrzega 
Jarosław Wilga, komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Ostrołęce.

Nie wypalajmy traw na łąkach. 
To nierozważne i zabronione. Pożar 
może szybko wymknąć się spod 
kontroli i dotrzeć do zabudowań 
gospodarczych bądź do lasu.

Do apelu przyłącza się również 
policja. Prosimy mieszkańców o 
czujność i zgłaszanie na policję 
wszelkich niepokojących sytuacji 
zauważonych w lesie, a także po-
dejrzanie zachowujących się osób 
w pobliżu kompleksów leśnych. 
Nasz nr tel. alarmowego 997, lub u 
najbliższego dzielnicowego. 

Leśnicy przypominają o zachowa-
niu szczególnej ostrożności podczas 
wypoczynku w lesie, Przypomina-
my, że w kompleksach leśnych oraz 
na terenach śródleśnych zabronione 
jest używanie otwartego ognia, roz-
palania ognisk, palenie papierosów, 
grillowanie poza miejscami do tego 
wyznaczonymi.

W razie zauważenia pożaru 
lasu zgłoście to niezwłocznie do 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej – nr tel. alarmo-
wego 998.

Co dalej ze szkołami 
Zespołu Szkół w Lelisie?
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Sołtysowanie da się lubić, ale warto się potrudzić

II Turniej i Konferencja sołtysów i liderów 
powiatu ostrołęckiego” zorganizowany prze 
stowarzyszenia „Aktywniejsi razem” i „Projekt 
Radomir” odbył się 16 marca. W tym roku sołtysi 
najpierw sprawdzili się na ostrołęckiej kręgielni 
„ŁUBUDU Bowling & Good Time’’. Koordynatorzy 
wydarzenia Tomasz Chrzanowski, sołtys Nowej 
Wsi Wschodniej, gm. Rzekuń i Robert Niedzwiecki, 
sołtys Obierwi, gm. Lelis podsumowali rywalizację 

w dwóch kategoriach: mężczyźni: I m. – Michał 
Śniadach, II m. – Bartosz Podolak, III m. – Wojciech 
Żerański; kobiety: I m.– Dorota Kucińska, II m. – Mi-
rosława Poręba i III m.  – Aneta Dzbeńska. 

Puchary, ufundowane przez Gminne Zrzeszenie 
LZS Lelis i nagrody od Starostwa Powiatowego w 
Ostrołęce wręczono wieczorem na konferencji, 
która odbyła się na świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 
Wschodniej. Konferencja stała się także okazją do 

zainaugurowania akcji 
honorowego dawstwa 
krwi pn. „Krwawej Ligi 
2019”. O założeniach ak-
cji mówiła Ewa Lelujka 
z Oddziału Terenowe-
go Nr 41 w Ostrołęce 
RCKiK w Warszawie, któ-
ra opowiedziała o tym 
jak ważną sprawą jest 
oddawanie krwi. 

– „Krwawa Liga” to 
promocja idei honoro-
wego kr wiodawstwa 
wśród mieszk ańców 
miejscowości wiejskich 
i młodzieży szkół śred-
nich oraz uświadomienie 

potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem 
– krwią. Do akcji, która trwa w okresie 16.03-
31.10.2019 r., można dołączyć w każdej chwili, 
a chcemy żeby uczestników było jak najwięcej 
– zachęcała Ewa leluja. 

Następnym tematem konferencji były zagadnie-
nia ekonomii społecznej, które Łukasz Wachowski 
z Mowes przedstawił w referacie „Przedsiębior-
czość społeczna na trenach wiejskich”. Atrakcji nie 
brakowało. M.in. konkurs WORD przeprowadzony 
przez radnego województwa mazowieckiego 
Mirosława Augustyniaka wyłonił zwyciężczynię 
Anetę Dzbeńską, która jako sołtys wsi Ołdaki 
porusza się obecnie pięknym, czarnym rowerem. 
Był też gość specjalny czyli prezes stowarzyszenia 
„Sołtysi Mazowsza” Grażyna Jałgos-Dębska, która 
chciała podpatrzyć nasze kurpiowskie zwyczaje. 
Rozmowy, wymiana doświadczeń i integracja 
trwała tak długo, że pomysłów nie zbraknie na cały 
rok a nawet całą kadencję sołtysowania. Sołtysów 
na konferencji wspierali także włodarze gmin, pre-
zydent miasta Ostrołęki Łukasz Kulik, wicestarosta 
powiatu ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski, 
wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak i wójt gminy 
Lelis Stefan Prusik.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz
Uczestnicy studyjnego wyjazdu do Węgrzynowa

Warto wiedzieć, trzeba poznać Krajowy Dzień Sołtysa
 na Mazowszu

Stowarzyszenie ,,Projekt Radomir’’ 4-5 marca 
zorganizowało wizytę studyjną w gminie Węgo-
rzewo, którą sfinansował Mazowiecki Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wizyty studyjne 
dają przede wszystkim wzrost wiedzy, stanowią 
dobrą okazję do wymiany doświadczeń oraz in-
spirują do dalszego działania. Ważne jest również 
miejsce, które odwiedzamy. W Węgorzewie w  
rolę przewodniczki wcieliła się Alicja Rymszewicz, 
sołtys sołectwa Trygort, prezes stowarzyszenia 
rozwoju wsi Trygort. W trakcie licznych spotkań 
z kolegami sołtysami oraz pracownikami lokal-
nego samorządu poznaliśmy jak działa Forum 
Sołtysów Gromada, a także jak funkcjonują  inne 

organizacje w gminie Węgorzewo: stowarzyszenie 
KAL, stowarzyszenie Święcajty, promocji i rozwoju 
sołectwa Ogonki, spółdzielnia socjalna Święta, 
Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów 
Konnych i Wodnych. Pracowity dzień zakończyły 
warsztaty pieczenia tradycyjnego sękacza, który 
był pysznym deserem na kolacji. W wyjeździe 
uczestniczyli m.in.: sołtysi, radni, działaczki KGW 
z terenu powiatu ostrołęckiego (19 osób), a w tym 
także z gminy Lelis.

Robert Niedzwiecki
Fot. archiwum 

Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza 23. marca 
zorganizowało kolejną konferencję z okazji Krajo-
wego Dnia Sołtysa na Mazowszu. W tym roku pod 
hasłem ,,Wiejski nie znaczy gorszy...’’. 

Gospodarzem mazowieckiego spotkania 
sołtysów była gmina Izabelin i Dorota Zmarzlak 
– wójt gminy Izabelin. Gminę Lelis reprezento-
wali: Robert Niedzwiecki, sołectwo  Obierwia, 
Kamil Stepnowski, Aleksandrowo, Łukasz Budniak,  
Siemnocha, Stanisław Szczepanek, Durlasy oraz  
Eugeniusz Bieńkowski, Łęg Przedmiejski. Nie 
zbrakło też drużyny sołtysów z gminy Rzekuń, na 
czele z Tomaszem Chrzanowskim. Na zakończe-
nie konferencji Tomek podziękował w imieniu 
wszystkich sołtysów powiatu ostrołęckiego za 
okazane wsparcie i inspiracje, przekazując piękną 
wycinankę kurpiowską, którą wykonała Grażyna 
Jałgos-Dębska,   

Były też nagrody dla uczestników i w wyniku 
losowania Kamil Stepnowski i Robert Niedzwiecki 
otrzymali pamiątkowe niespodzianki.

– Takie wydarzenia są inspiracją dla każdego 
sołtysa. To super pomysł na spotkanie się, po-
znanie i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności 
potrzebnych w naszych codziennych działaniach, 
już wśród mieszkańców naszego sołectwa – po-
wiedział Kamil Stepnowski.

Robert Niedzwiecki
Fot. archiwum
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– Troska o ludzi dojrzałych, a także zachęcanie ich 
do aktywności to bardzo ważne zadania, które po-
zytywnie wpływają na samopoczucie, zapobiegają 
wykluczeniu społecznemu, a jednocześnie stanowią 
doskonały sposób na integrację. Wprowadzony przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pro-
gram wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020 wspiera 
jednostki samorządowe w rozwoju na ich terenie  
Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. W 
ramach tego programu Gmina Lelis utworzyła taką 
jednostkę mającą na celu nie tylko poprawę jakości 
życia seniorów, ale także działania podwyższające 
świadomość lokalnego społeczeństwa w sprawach 
bezpieczeństwa oraz aktywności osób w jesieni 
życia – stwierdziła Grażyna Bednarczyk na otwarciu 
uroczystego wielkanocnego spotkania, które 26 
kwietnia oficjalnie inaugurowało działalność Dzien-
nego Domu ,,Senior+’’ w Durlasach. – Nie ulega 
wątpliwości że to seniorzy są źródłem życiowej 
mądrości, którą nabywa się z upływem lat, dlatego 
też powinniśmy doceniać i podkreślać potencjał 
ich doświadczenia i wiedzy. Troska o seniorów to 
nasza wspólna sprawa, bez względu na to czym się 
zajmujemy i w jakim jesteśmy wieku. Nasi seniorzy 
to nasze otoczenie-, to nasi rodzice i dziadkowie. Tak 
samo jak oni troszczyli się o nas, uczyli i byli wspar-
ciem, tak my teraz mamy okazję im się odwdzięczyć. 
Najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi 
człowiek, a samotność jest najgorszym wrogiem w 

chorobie. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom 
ludzi  z naszej gminy tu w Durlasach powstał Dzienny 
Dom „Senior+”, który od początku marca prowadzi 
zajęcia z seniorami – dodała kierownik Domu ,,Se-
nior+’’ zapraszając na program artystyczny i pokaz 
sprawności, który seniorzy przygotowali pod okiem 
fizjoterapeutki Katarzyny Olech. 

Uroczystość uświetniły panie z KGW ,,Zręczne 
Ręce’’ w Łęgu Przedmiejskim z akompaniującym im 
Janem Kanią, a także goście, którzy przybyli nie z 
próżnymi rękoma, a wśród radny sejmiku mazowiec-
kiego Mirosław Augustyniak, który podarował rower 
do wykorzystywania na co dzień, były radny woje-
wódzki  zawsze ciepło witany w naszych stronach 
Marian Krupiński, obecny wójt gminy Rzekuń Bartosz 
Podolak, a także szczególnie gorąco powitany euro-
poseł Jarosław Kalinowski oraz włodarz gminy, od-

śpiewany’’ w okolicznościowo rymowanej pieśni wójt 
Stefan Prusik, któremu towarzyszyli radni na czele z 
przewodniczącym Rady Gminy Anną Dobkowską i 
liczna reprezentacja sołtysów. Specjalne dary wraz z 
dobrym słowem wręczył Bartosz Kublik, prezes Ban-
ku Spółdzielczego w Ostrowi Maz., którego oddział 
już na dobre zadomowił się w Lelisie. Nie zabrakło 
dobrej muzyki, tańców i wyśmienitego jadła.  

– Tak oto budynek starej szkoły podstawowej, a 
później gabinet stomatologiczny i świetlica wiejska 
stał się ponownie placówką potrzebną mieszkańcom 
naszej gminy i mieszkańcom wsi Durlasy. Bo istotą 
tego projektu, jest pogodzenie potrzeb seniorów 
oraz sołectwa Durlasy – powiedział w swoim wystą-
pieniu wójt Stefan Prusik. A radny i sołtys, Stanisław 
Szczepanek potwierdził te słowa, zapraszając na 
poczęstunek.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Troska o seniorów to nasza wspólna sprawa

Teraz to już nasz dom, dobry dom.

Uczestnicy konkursu jeszcze przed występami

Jakież emocje, a ile pożytku Damskie pogwarki 
na Dzień KobietNaukę języka obcego najlepiej rozpocząć od 

śpiewu. Poznaje się wówczas tajniki akcentu, 
odróżnia dźwięki głosek, sylab, wyrazów, a 
przede wszystkim można polubić nowy język i 
ludzi, którzy się nim posługują. Przekonali się o 
tym uczestnicy XI Gminnego Konkursu Piosenki 
Angielskojęzycznej dla uczniów kl. I-III, którzy 
26 kwietnia w Szkole Podstawowej w Olszewce 
stanęli w szranki muzycznej rywalizacji. Zgłosili 
się uczniowie ze szkół w Olszewce, Obierwi, Dą-
brówki, Łęgu Starościńskiego i Ostrołęki. Ileż tam 
było emocji, jakie piękne głosy słyszeliśmy, a do 
tego stroje, dowcipne interpretacje. Oczywiście 
komisja złożona ze znawców wszystko oceniła, a 
uczestnicy otrzymali nie tylko słodki poczęstunek, 

ale także dyplomy, nagrody i upominki, które 
wręczyła im dyrektor szkoły Anna Górska. Wśród 
pierwszaków najlepiej śpiewała  Zuzanna Różycka, 
drugie miejsce zajęła Alicja Zawalich, a trzecie 
zajęły: Maja Golon i Kornelia Żebrowska. Wśród 
uczniów II klas wygrał Aleksander Rumiński, dru-
gie nagrody zdobyli: Marcelina Wołosz ze szkoły 
w Ostrołęce oraz Natalia Załęska, a dyplom za III 
miejsce otrzymały Michalina Nadrowska i Maja 
Zera. Wśród uczniów III kl. najlepiej wypadła Nikola 
Grala, a drugie miejsce zajęła Julia Wądołkowska. 
Skończyły się emocje, była więc okazja pobawić 
się na przyszkolnym placu zabaw.  

Antoni Kustusz 
Fot. Antoni Kustusz

„Spotkać się i porozmawiać...” – zupełnie tyle 
wystarczy także kobietom, a w szczególności w 
dniu ich święta czyli 8 MARCA. – Zwykła codzien-
ność jest czasem szara, a spotkanie w przyjaznym 
gronie daje dużo szczęścia. To właśnie kobieta 
najlepiej zrozumie drugą kobietę i dlatego nasz 
Klub Aktywnych Kobiet zorganizował w barze ga-
stronomicznym „Pod dębami” w Obierwi spotkanie 
pn. ,,Kobiety Kobietom’’ z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet. Małej społeczności potrzeba 
jest takich momentów z rozmowami, kwiatami, 
życzeniami i niespodziankami – stwierdziła Justyna 
Niedzwiecka. Więc były życzenia, piękne kwiaty 
i buziaki od wójta Stefana Prusika, życzenia ser-
deczne i z humorem od radnego województwa 
mazowieckiego Mirosława Augustyniaka, ale rów-
nież wartościowy przekaz dra Romana Gawrycha, 
rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej 
w Gdańsku. Gość specjalny pięknie opowiedział o 
tym, czym jest klimat domu rodzinnego i jak ważną 
rolę odgrywa kobieta. Myśli zebrane w pogadance 
zatytułowanej ,,Klimat domu rodzinnego, jako 
czynnik motywujący do działania’’  były tak dosad-
ne, że dotarły również do obecnych w tym gronie 
mężczyzn. Panowie, którzy czuwali nad całością 
wydarzenia to sołtys sołectwa Obierwia Robert Nie-
dzwiecki, sołtys Aleksandrowa, jak również radny 
gminy Lelis Stepnowski oraz Wiesław Kuskowski, 
znany w naszym regionie wikliniarz i artysta ludowy  
odpowiedzialny za oprawę muzyczną. 

W trakcie imprezy odbył się konkurs wiedzy o 
ruchu drogowym pn. ,,Rower dla kobiety”, którego 
zwyciężczynią została Bogumiła Duszak-Kaczyńska.

– Takich prostych inicjatyw potrzeba nam, 
mieszkańcom wsi i myślę, że już ich nie zabraknie, 
bo wpiszą się na stałe w nasze codzienne życie – 
twierdziły zadowolone uczestniczki wieczornego 
spotkania. (ak)

Europoseł Jarosław Kalinowski nie szczędził dobrych słów
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Uczestnicy uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego budynku Urzędu Gminy Lelis, 19 marca 2019 r.                                    Fot. Antoni Kustusz
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Uczestnicy uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego budynku Urzędu Gminy Lelis, 19 marca 2019 r.                                    Fot. Antoni Kustusz
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Wraz z majowymi dniami książki i bibliotek przy-
szła pora, aby podsumować wyniki całorocznej 
pracy, a nawet pochwalić się tym, co udało się osią-
gnąć w w bibliotekach naszej gminy. W filii CK-BiS 
w Łęgu Przedmiejskim i w Łęgu Starościńskim od 
początku 2018 roku wprowadzono  komputerowe 
wypożyczanie książek, a z początkiem 2019 roku 
rozpoczęto je także w bibliotece głównej w Leli-
sie. Katalog wszystkich bibliotek gminy Lelis jest 
udostępniony na stronie Centrum pod adresem: 
www.ckbislelis.pl w zakładce Biblioteki – KATALOG 
ON-LINE. Obecnie zatem nie wychodząc z domu 
można sprawdzić czy interesująca nas książka 
znajduje się w zbiorach naszych bibliotek i czy jest 
aktualnie dostępna.

Teraz trochę statystyki. Jak poinformowała nas 
Barbara Sęk, zastępca dyrektora CK-BiS biblioteki 
w naszej gminie w minionym roku wzbogaciły 
się o 1521 książek zakupionych za kwotę 23 103 
zł, z czego 12 tys. zł pozyskaliśmy z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupy w 
większości to literatura piękna zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych. 

– Przybyło nam 66. czytelników i wbrew wszyst-
kim badaniom o słabnącym zainteresowaniu  
czytelnictwem w Polsce to w gminie Lelis jest 

dużo lepiej. W rankingu 12. bibliotek publicznych 
istniejących w powiecie ostrołęckim, uszeregowa-
nych wg wskaźników na 100 mieszkańców, pod 
względem wypożyczeń biblioteka w Lelisie zajęła 
pierwsze miejsce z liczbą 307,76 wypożyczeń 
książek na zewnątrz i na miejscu, czasopism oraz 
zbiorów specjalnych. Średnia liczba wypożyczeń 
we wszystkich gminach w powiecie wyniosła w 
ubiegłym roku 154,02. Z wyliczeń wynika, że  na 
jednego czytelnika przypada w gminie Lelis  22, 
21 wypożyczonych książek (w powiecie 14,10),  ale 
najaktywniejsi czytelnicy mieli na swoim koncie 

nawet ponad 200 wypożyczonych książek. Sukces 
naszych bibliotekarzy w tym rankingu cieszy tym 
bardziej, że pod względem liczby czytelników 
gmina Lelis zajmuje drugie miejsce, odnotowując  
13,86 czytelników na 100 mieszkańców – Barbara 
Sęk nie kryje satysfakcji przytaczając te wyliczenia. 

– Staramy się,  aby nasze biblioteki były  miej-
scem przyjaznym dla wszystkich, by łączyły i 
wspierały lokalną społeczność, edukowały i 
zapewniły mądrą rozrywkę zarówno tym najmłod-
szym czytelnikom, ale także dorosłym. Dlatego 
właśnie nasze panie bibliotekarki przy współ-
pracy ze szkołami organizują lekcje biblioteczne, 
ślubowania nowych czytelników, liczne konkursy 
i wystawy, ale także wspierają pracę kulturalną 
wśród seniorów i społeczności wiejskim. Za tę 
pracę z okazji majowych obchodów Dni Książki 
chcę wszystkim paniom bibliotekarkom złożyć 
najszczersze gratulacje i podziękowania – stwier-
dziła  Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor 
CK-BiS.

My zaś w imieniu czytelników i sympatyków 
dziękujemy za ten ostatni rok  i  prosimy o więcej.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Śladami kółkowej historii

Majowe zaproszenie do bibliotek

Jubileusz 5-lecia bardzo aktywnej działalności  Kółka Rolniczego ,,Zręczne ręce’’ nawiązującego do 
działalności KGW  z Łęgu Przedmiejskiego, który obchodzono 20 listopada w świetlicy tamtejszej 
OSP przywołał wspomnienia kółkowej historii w 50-letniej tradycji działalności chłopskiej na kur-
piowskiej wsi.

Jak bowiem wynika z dokumentów archiwal-
nych, którymi dysponuje Ośrodek Etnograficzny 
w Lelisie, Kółko Rolnicze w Łęgu Przedmiejskim po 
wieloletnich działaniach i zabiegach mieszkańców 
wsi Łęg Przedmiejski powstało na zebra-
niu założycielskim, które odbyło się 18 
kwietnia 1964r. W zebraniu uczestniczyło 
17 osób. Wniosek o zarejestrowanie statu-
tu i władz kółka skierowano tegoż dania 
do Referatu Społeczno-Administracyjny 
Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce 
za pośrednictwem Powiatowego Związku 
Kółek Rolniczych. Kółko zarejestrowano 
w Rejestrze Stowarzyszeń i Związków Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Warszawie 25 maja 1964r. pod numerem 
148 i pod nazwą Kółko Rolnicze w Łęgu 
Przedmiejskim pow. ostrołęcki. Taka rejestra-
cja oznaczała nabycie osobowości prawnej, 
a kółko mogło obok swojej nazwy używać 
zapisu ,,Stowarzyszenie zarejestrowane’’. 

Pierwszy zarząd kółka ukonstytuował się w 
składzie: prezes – Paweł Kruczyk, skarbnik – Edward 
Piersa, sekretarz – Antoni Szczubełek. Decyzję o 
rejestracji podjął Przez półwiecze archiwalia uwi-
daczniają ponad 40 osób (tylko zapisanych), które  
uczestniczyły w działalności chłopskiej dla tej wsi. 
Niektórzy z nich rodzili się w latach 1925-1931 i 
później. Wśród bardziej znanych  nazwisk w tej wsi 
archiwa prezentują rodziny: Kowalskich, Arcichow-
skich, Piekarskich, Łępickich, Szczubełków, Ter-
cjaków, Krawczyków, Kwiatkowskich, Murachów, 
Laskowskich i wielu, wielu innych.

Z ważnych wydarzeń odnotowanych w pierw-
szym okresie istnienia kółka warto odnotować, 

że w 1965 roku zakupiono z Funduszu Rozwoju 
Rolnictwa agregat do omiału żyta, który od chwili 
zakupu pracował 145 godz.

W dniu 20 marca 1965 r. – książka kasowa na 
zebraniu sprawozdawczym za 1964 zamknęła się 
na kwocie 4 468,70 zł.

W 1966 roku przy Kółku Rolniczym powołano 
Zespół Przysposobienia Rolniczego w składzie 
26 osób, które uczyły się na temat uprawy roślin 
i hodowli.

W następnych latach odnotowano, że w 1967r.  
kasa kółka zamyka się sumą 4 962 zł. Podjęto 
także uchwałę w sprawie budowy zlewni mleka 
w Łęgu Przedmiejskim z własnych funduszy. W 
1968 r. na zebraniu sprawozdawczym dyskuto-
wano o budowie silosów oraz o zakupie drugiego  

agregatu omiałowego, który okazał się bardzo 
potrzebny  dla tak dużej wsi. Odnotowano także 

wzrost pogłowia bydła i trzody chlewnej, a w 
latach 1969 i 1970 znaczący wzrost poziomu 
używania nawozów sztucznych. W roku 1971 – 
kółko rolnicze w Łęgu Przedmiejskim liczyło 85 
członków. To pozwalało się rozwijać i dlatego 
w 1973 roku na kolejnym zebraniu podjęto 
uchwałę o utworzeniu na terenie wsi parku 
maszynowego. 

Dalsza działalność Kółka Rolniczego za-
pisana jest w lakonicznych dokumentach 
archiwalnych oraz w pamięci sędziwych 
mieszkańców tej wsi. Wciąż żywa jest pamięć 
o tym, że to Kółko Rolnicze w Łęgu Przed-
miejskim zabiegało o utworzenie Klubu 
Prasy i Książki Ruch, który działał tam bar-
dzo  długo i bardzo prężnie, nie wspomnę 
już o staraniach o budowę szkoły i później 
udziału w jej powstawaniu. 

Można więc powiedzieć, że reaktywacja kółka 
w Łęgu Przedmiejskim przed pięcioma laty do-
konała się z woli wnuczek i wnuków prekursorów 
tej tradycji.

A trzeba wiedzieć, że swego czasu koła go-
spodyń wiejskich bardzo aktywnie działały w 
naszej gminie. Na kartach archiwalnych zapisków 
figuruje ponad 480 nazwisk. Wśród przebijających 
się w tych latach wielu aktywnych pań były m.in. 
Henryka Ogniewska, Łodziska, Marianna Pianko 
z Dąbrówki, Czesława Łępicka, Łęg Przedmiejski, 
Genowefa Klusek, Lelis, Stanisława Antośkiewicz, 
Długi Kąt. Teraz tradycja ich działalności odżywa w 
nowych kołach i w nowej rzeczywistości. 

   Henryk Kulesza

W bibliotece jak w rodzinnym domu
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Tradycyjnie w piątą niedzielę Wielkiego Po-
stu, czyli w tym roku 7 kwietnia, w kościele 
parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Amelinie odbył się XIV Przegląd Pieśni 
Wielkopostnych, niestrudzenie organizowany 
przez ks. proboszcza Szczepana Borkowskiego. 
Przegląd poprzedzony był Mszą Św. sprawowaną 
w intencji wszystkich uczestników przeglądu, 
organizatorów, przybyłych gości i parafian pod 
przewodnictwem ks. Biskupa Diecezji Łomżyń-

skiej Janusza Stepnowskiego oraz ks. Kazimierza 
Ostrowskiego – dyrektora Diecezjalnego Instytutu 
Muzyki Kościelnej w Łomży, którzy po jej odpra-
wieniu przysłuchiwali się wykonawcom, a na 
zakończenie wraz z wójtem Pawłem Roszkowskim 
wręczyli pamiątkowe nagrody i upominki. 

Podczas przeglądu można było wysłuchać 
pięknych pieśni pasyjnych: tradycyjnych i współ-
czesnych, a tegoroczne hasło przeglądu brzmiało: 
„Krzyż drogą mojej wiary”. W przeglądzie uczestni-
czyło 305 wykonawców, solistów i chórów szkol-
nych i dorosłych, a pośród nich reprezentantów 
naszej gminy. Pod egidą Centrum Kultury – Biblio-
teki i Sportu w Lelisie wystąpili tam Klub Seniora, 
Grupa Śpiewacza oraz solista Henryk Kulesza. 
Trzeba przyznać, że były to występy znakomite, 
gorąco nagradzane oklaskami. Szczególne wra-
żenie wywołał występ Henryka Kulszy, który po-
przedził go opowieścią o historycznym krucyfiksie 
i szydełkowanej serwecie z orłem w koronie przy-
wiezionych ze zbiorów Ośrodka Etnograficznego 
w Lelisie. Nasza grupa śpiewacza i solista wystąpili 
w strojach ludowych, co doskonale pasowało do 
tradycyjnych pieśni wielkopostnych. 

Gospodarze, jak zawsze, byli bardzo gościnni. 
Przeglądowi towarzyszyła m.in. degustacja po-
traw wielkanocnych przygotowana przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Krasnosielc 
oraz osoby indywidualne. W miejscowej szkole 
przygotowano wystawę palm wielkanocnych i 
stroików, które na gminny przegląd przygotowy-
wano m.in. pod okiem artystki ludowej Czesław 
Lewandowskiej. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustus

Palmowe sukcesy naszej gminy

Lelis oczarował Amelin Poświąteczna
prezentacja

Palmową niedziele, która w tym roku wypadła  
14. kwietnia, poprzedziły wielodniowe przygo-
towania poświęcone wiciu palm wielkanocnych. 
Palmy wykonane w trakcie warsztatów szkolnych 
i w bibliotekach, a także prywatnie, w gronie pań 
z KGW, trafiły najpierw na Gminny Konkurs Palm 
Wielkanocnych, a następnie, te najlepsze zwieziono 
na 50.konkurs Palm Kurpiowskich do Łysych. Tam 
okazało się, że nasze palmy znalazły się w gronie 
laureatów.

 Warsztaty wicia palm w filiach bibliotecznych w 
Obierwi, Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim i 
w Dąbrówce poprowadziły w tradycyjnych strojach 
kurpiowskich Janina Rogalska oraz Barbara Sęk. 
Dzięki warsztatom dzieci poznały nie tylko technikę 
wicia kwiatów i budowy palm, ale także historię po-
wstawania palm na Kurpiach oraz dawne materiały 
wykorzystywane przy ich tworzeniu. Każdy wyszedł 
ze spotkania z własnoręcznie wykonaną palemką. 

Natomiast 16 marca w Centrum Kultury - Bibliote-
ki i Sportu w Lelisie odbyły się warsztaty wicia palm 
wielkanocnych, w których uczestniczyły panie z 
działających w naszej kół gospodyń wiejskich, m.in. 
z: Białobieli, Dąbrówki, Gnatów, Łęgu Przedmiejskie-
go, Nasiadek, Olszewki oraz Płoszyc, a także  seniorki 
z Klubu Seniora.

Uczestnicy zajęć uczyli się technik tworzenia 
kwiatów z bibuły i palm wielkanocnych pod czujnym 
okiem twórczyń ludowych Czesławy Lewandowskiej 
i Wiesławy Chaberek.

Wyniki wszystkich tych prac podsumowano 
10. kwietnia  w finale XVI Gminnego Konkursu na 
Palmę Kurpiowską. Komisja w składzie: Barbara 
Sęk – przewodniczący, Agnieszka Gromek i Jan Kania 

stwierdziła, że na konkurs złożono 10 palm, w tym 
7 wykonawców zbiorowych i 3 indywidualnych. W 
wyniku oceny złożonych prac komisja konkursowa 
przyznała następujące miejsca w poszczególnych 
kategoriach: kategoria prac zbiorowych: I miejsce 
– Kółko Rolnicze ,,ZAGAJNICA’’ w Łodziskach oraz 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Lelisie; II miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Obierwi; III miejsce – Kółko Rolnicze ,,Nad 
Rozogą’’ w Łęgu Starościńskim oraz Kółko Rolnicze 
,,Zręczne Ręce’’ w Łęgu Przedmiejskim; wyróżnienia 

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Ostrołęce oraz KGW w Gnatach. Kategoria prac 
indywidualnych: I miejsce – Klaudia Rogalska – 
Długi Kąt; II miejsce – Marta Bogucewicz – Lelis; III 
miejsce – Maja, Ola i Karolina Sztejna – Dąbrówka. 
Wykonawcom palm przyznano nagrody pieniężne 
ufundowane przez Centrum Kultury - Biblioteki i 
Sportu w Lelisie.

W tradycyjnie najważniejszym, 50. konkursie 
palm Kurpiowskich w Łysych wysoko oceniono 
naszych wykonawców. Ogółem zgłoszono do oceny 
129 palm a nasze palmy uzyskały następujące na-
grody i wyróżnienia: III nagroda – Anna Ogniewska, 
Łodziska; wyróżnienie – Janina Rogalska, Długi Kąt; 
III nagroda w kategorii prac zespołowych szkół 
podstawowych – Zespół Szkół w Lelisie; III nagroda 
w kategorii prac zespołowych pozostałych: Koło Rol-
nicze ,,Zagajnica’’ w Łodziskach; wyróżnienie specjal-
ne – KGW ,,Dąbrowianki’’ z Dąbrówki. Gratulujemy.

Antoni Kustusz

Panie z KGW poznały uroki wicia palm Takie oto palmy zgłoszono do gminnego konkursu 

Śpiewacy i instrumentaliści 
z naszej gminy pokazali się 
28 kwietnia od dobrej strony 
na scenie Ostrołęckiego Cen-
trum Kultury, gdzie już po raz 
trzydziesty szósty odbyły się  
Kurpiowskie Prezentacje Arty-
styczne. Przegląd fantastycznie 
prowadzony przez Jerzego 
Białobrzeskiego oceniała ko-
misja w składzie Joanna Ni-
ska, Apolonia Nowak, Jerzy 
Białobrzeski, Alina Chalińska, 

która przyznała laury w kategoriach: śpiew solowy, 
śpiew grupowy, kapele kurpiowskie w tradycyjnym 
składzie, instrumentaliści, a także mistrz-uczeń

– Konkurs kultywuje tradycję kurpiowskiego 
grania i śpiewania, propaguje integrację artystów 
ludowych, wzmaga zainteresowanie młodzieży i 
dzieci muzycznym dziedzictwem Kurpiów, a także 
promuje naszych regionalnych artystów – stwierdził 
Jerzy Białobrzeski, dodając, że dlatego warto spon-
sorować prezentacje, wspierać edukację młodych 
muzyków i śpiewaków w szkołach i domach kultury.  

Z grona naszych wykonawców w kategorii so-
liści seniorzy II nagrodę otrzymał Henryk Kulesza, 
ale i pozostałe występy Teresy Anny Marzewskiej, 
Jadwigi Mrozek, Izabelli Marzewskiej, Czesława Ba-
cławskiego, dobrze się prezentowały. Dla wszystkich 
artystów była to doskonała okazja, aby się pokazać i 
porównać z innymi wykonawcami  z Puszczy Zielonej 
i Puszczy Białej.

Tekst i fot.:Antoni Kustusz

Henryk Kulesza, 
zdobywca drugiej 
nagrody
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Turniej Wiedzy Pożarniczej znalazł uznanie młodzieży

Nie marnowali czasuZaproszenie do 
opisania dziejów 
naszych OSP

Po pewnym zniechęceniu do organizacji konkursu wiedzy pożarniczej w naszej 
gminie, jednak okazało się, że warto podejmować tę rywalizację, bo wspiera ona 
edukację pożarniczą wśród dzieci i młodzieży. W tym roku eliminacje gminne XLII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom 
odbyły się 27 lutego w CK-BiS i wyłoniły reprezentantów do eliminacji powiato-
wych. Zostali nimi w grupie młodszej Julita Szymczyk z SP Dąbrówka, a w grupie 
starszych, kl. VIII i Gimn. Dominik Antoszewski z Lelisa. 

W eliminacjach powiatowych, zorganizowanych 13 marca w Komendzie 
Miejskiej PSP w Ostrołęce  do reprezentacji powiatu na szczebel wojewódzki z 
najlepszym wynikiem zakwalifikowała się Julita Szymczyk. Niestety 27 kwietnia 
w konkursie wojewódzkim, który odbył się w Mrokowie gm. Lesznowola, gdzie 
startowało 104 uczniów z 36. powiatów, nasi reprezentanci znaleźli się poza podium 
i nie trafili na szczebel centralny.  

Antoni Kustusz / Fot. archiwum

Uczestnicy eliminacji gminnych Uczestnicy eliminacji powiatowych

Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych  w naszej 
gminie to barwne karty historii życia jej miesz-
kańców, to niezwykle bogata tradycja wspólnego 
wysiłku oraz społecznych więzi. Dlatego postano-
wiliśmy, aby dzieje te zostały fachowo opisane, z 
sercem przedstawione i pokazane – stwierdził 
wójt Stefan Prusik  na spotkaniu, jakie odbyło 
się 3 kwietnia w Urzędzie Gminy z Martą Łępic-
ką, historykiem i socjologiem z Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego im. A,. Chętnika.  Pani 
Marta podjęła się tego zadania, tym bardziej że 
sprawami historii pożarnictwa i ochotniczych 
straży pożarnych interesuje się od dawna. W jej 
dorobku są już monografie OSP w Łomży, Pułtu-
sku i w Ostrołęce oraz liczne artykuły naukowe.  
Badaczka  pochodzi zresztą z rodziny bogatej 
strażackimi tradycjami, grała w orkiestrze dętej 
OSP w Ostrołęce, więc ma różnorodne doświad-
czenia. Obecny na spotkaniu Antoni Kustusz, 
redaktor ,,Wieści Gminnych’’ przekazał przyszłej 
autorce zbiór ponad 3,5 tys. zdjęć, które wykonał 
w trakcie ponad 12-letniej współpracy z OSP na-
szej gminy. Zdjęcia te w tym samym dniu w trak-

cie posiedzenia 
zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP 
RP trafiły także do 
archiwum OSP w 
Lelisie, a obecni 
tam prezesi OSP 
obiecali, że po-
mogą autorce w 
dotarciu do ma-
teriałów źródło-
wych i informacji. 
(ak) 

Fot. Antoni 
Kustusz

Marta Łępicka po zawarciu umowy

Strażacy z OSP Dąbrówka podsumowując swoją 
pracę na zebraniu sprawozdawczym, które obra-
dowało 2. marca w odremontowanej remizie, nie 
kryli satysfakcji. 

– Miniony rok był dla nas czasem dużej aktyw-
ności, nie tylko strażackiej, ale także społecznej. 
Współorganizowaliśmy dożynki diecezjalne, do-
brze układa się współpraca ze Szkoła Podstawową, 
z sołectwem, parafią i gminą, w ramach prac spo-
łecznych wykonano wspólnie ze stowarzyszeniem 
,,Strzelców Kurpiowskich’’ drewnianą barć na placu 
Jana Pawła II przy sanktuarium. Pomagaliśmy w 
zabezpieczeniu bezpieczeństwa na dożynkach w 
Lelisie i diecezjalnych w naszej wsi, uczestniczyli-
śmy w zawodach drużyn męskich i kobiecych. Ze 
smutkiem pożegnaliśmy także założyciela naszej 
straży Jana Mąkę oraz panią Dorotę Bacławską, 

której dramatyczna walkę z chorobą wspieraliśmy   
– stwierdził prezes OSP Zbigniew Żelazny.

Strażacy z Dąbrówki 11 razy uczestniczyli w 
akcjach pożarniczych, w tym 9 razy w gasze-
niu pożarów oraz 2 razy w usuwaniu skutków 
miejscowych zagrożeń. W akcjach ratowniczych 
uczestniczyli druhowie: Mariusz Kamiński, Paweł 
Kamiński, Milena Buraczewska, Klaudia Prusaczyk, 
Zbigniew Żelazny, Tomasz Żelazny, Radosław 
Krysiak, Michał Sosiński, Aneta Boroń, Katarzyna 
Kamińska, Roman Chrostowski. 

Wszystkim tej ofiarności i aktywności gratu-
lowali wójt Stefan Prusik oraz prezes Gminnego 
Oddziału ZOSP RP Henryk Chorąży, stawiając ją 
za wzór dla nowo przyjętych i zaprzysiężonych  
stażystów. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Strażacy OSP Dąbrówka i ich goście po zebraniu sprawozdawczym
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Siatkarskie drużyny mieszane rozegrały 
wspaniały turniej

Gra, która łączy pokolenia

W zaczarowanym 
kręgu kółka ringo

Pierwsza halówka 
w Białobieli

Do rywalizacji  o Puchar Wójta Gminy w  
VII. Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej OPEN MIX 
drużyn mieszanych, który odbył się 3 marca w Sali 
Zespołu Szkól w Lelisie stanęło 6 drużyn. Zasada 
była jednoznaczna; w każdym meczu na boisku 
miała w drużynie występować co najmniej jedna 
kobieta. Jednak tym razem zdarzył się mecz, w któ-
rym na boisku grały same panie, a panowie klaskali 
im na ławce rezerwowych. W eliminacjach ekipy 
podzielono na dwie grupy. Następnie rozegrano 

mecze półfinałowe i mecz finałowy. Sędziowali: Ma-
ciej Brzeski, Dariusz Mróz oraz Angelika Prachniak. 
Puchary dla poszczególnych drużyn wręczyli wójt 
Stefan Prusik oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Szczepanek.

Kolejność drużyn w turnieju: 1 m. Lelis Legends, 
2. Block Ekipa, 3. Toć Możem Ostrołęka, 4. Huragan 
Ostrołęka, 5. FG Po Nalewce, 6. FC Promil Olszewka. 

Statuetkę dla najlepszego zawodnika turnieju 
otrzymał Mateusz Tański z drużyny Lelis Legends, 
a statuetkę dla najlepszej zawodniczki wręczono 
Zuzannie Trojnar z drużyny Block Ekipa.

– To był bardzo fajny turniej, koleżeński i radosny. 
Grało się do upadłego, ale siatkówka jest grą bardzo 
radosną, więc było fajnie – powiedziała nam najlep-
sza zawodniczka.

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

Nowa  sala w Białobieli 30 marca gościła piłkarki i 
piłkarzy z klas III-IV ze szkół podstawowych z terenu 
gminy Lelis, uczestników  I turnieju halowej piłki 
nożnej  o Puchar Wójta Gminy Lelis i Przewodni-
czącego Rady Gminnego Zrzeszenia LZS. W zmaga-
niach wzięło udział 10 drużyn, które zostały podzie-
lone na dwie grupy. Z grupy A awans do półfinałów 
uzyskały zespoły z Obierwi i Białobieli I, a z grupy B 
Lelis I i Łęg Starościński. W eliminacjach uczestniczy-
ły  również następujące zespoły: Lelis II, Olszewka 
I, Olszewka II, Dąbrówka, Nasiadki, Białobiel II. Po 
bardzo zaciętych bojach w finale zwyciężyła szkoła 
w Obierwi wygrywając z SP Łęg Starościński 2-1. 
Natomiast w meczu o 3. miejsce piłkarze z SP Bia-
łobiel I musieli uznać wyższość zespołu z Łęgu Sta-
rościńskiego 2-0. Najlepszym strzelcem rozgrywek 
został Kacper Nalewajk z SP Łęg Starościński, najlep-

szym zawodnikiem 
– Filip Kowalczyk 
z SP Obierwia, a 
najlepszym bram-
karzem – Kacper 
Mróz ,również z SP 
Obierwia.  

Rafał Kosek 
Fot. archiwum

Humory dopisywały także na finiszu

Zwycięska drużyna SP Obierwia z trenerem Wojciechem Suską, 
fundatorem pucharu  wójtem Stefanem Prusikiem oraz orga-
nizatorem Rafałem Koskiem

Gminny turniej tenisa stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Lelis zorganizowany 10 marca br.  
przez Szkolny Związek Sportowy i Gminne Zrze-
szenie LZS w sali Szkoły Podstawowej w Obierwi 
zgromadził przy ośmiu stołach do gry ponad 60. 
dzieci i młodzieży oraz 25 osób dorosłych, w tym 3 
kobiety. Jeszcze raz przekonaliśmy się, że tenis sto-
łowy to dyscyplina sportu, która łączy pokolenia 
i każdemu daje możliwość sportowej rywalizacji. 

W poszczególnych kategoriach wiekowych trzy 
pierwsze miejsca nagradzane pucharami i nagro-
dami rzeczowymi zajęli: kategoria dziewczęta, kl. 
IV i młodsze: 1 m. Joanna Łępicka, SP Łęg Staro-
ściński im. Św. Jana Pawła II, 2. Julia Laskowska, SP 
Nasiadki, 3. Kornelia Gromek, SP Nasiadki; katego-
ria chłopcy, kl. IV i młodsi, 1. Krzysztof Pawłowski, 
SP Olszewka, 2. Konrad Zyśk, SP Łęg Starościński, 
3. Kacper Nalewajk, SP Łęg Starościński; kategoria 

dziewczęta kl. V-VI: 1, Wiktoria Kurpiewska, SP 
Łęg Starościński, 2. Wiktoria Kurpiewska, SP Łęg 
Starościński, 3. Julia Waszkiewicz, SP Obierwia; kat. 
chłopcy, kl. V-VI: 1. Paweł Szymczyk, SP  Łęg Staro-
ściński, 2. Damian Mielnicki, SP Łęg Starościński, 3. 
Piotr Krajza, SP Obierwia; kat. dziewczęta, kl. VII i 
Gimnazjum: 1. Kinga Pędzich, SP Nasiadki, 2. Oliwia 
Głowacka, SP Nasiadki, 3. Zuzanna Szczepanek, SP 
Obierwia; kat. chłopcy kl. VII i Gimn.: 1. Maciej Sęk, 
SP Obierwia, 2. Piotr Łępicki, SP Łęg Starościński, 
3. Jan Łępicki, SP Łęg Starościński; kategoria 
kobiety: 1. Anna Kowalczuk, Nasiadki, 2.Justyna 
Niedzwiecka, Obierwia, 3. Barbara Rząsińska, Ol-
szewka; kategoria OPEN: 1, Robert Dzięgielewski, 
Obierwia, 2. Artur Wołosz, Olszewka, 3. Tomasz 
Gontarz, Nasiadki; kategoria OLDBOY: Waldemar 
Parzych, Lelis, 2. Andrzej Parzych, Gąski, 3. Mariusz 
Brzostowski, Nasiadki.

Sędzią głównym za-
wodów był Maciej Brze-
ski.  Nagrody wręczyli: 
Wójt Stefan Prusik, prezes 
Gminnego Zrzeszenia LZS 
Dariusz Mróz i dyrektor 
Szkoły Podstawowej w 
Obierwi Agnieszka Szczu-
bełek. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

Więcej zdjęć: www.lelis.pl

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Nasiadki zaprasza 
do udziału w 13. Ogólnopolskim Turnieju w Ringo 

,,Kurpiowski Jantar’’ 

1 czerwiec 2019 roku, godzina 10.00, stadion Szkoły Podstawowej w 
Lelisie. Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Szkoła 
Podstawowa w Lelisie, Rada Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych, CK-BiS w Lelisie. Fundatorzy nagród: Zarząd Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Gminne Zrzeszenie 
LZS w Lelisie. Kategorie turnieju: gry indywidualne: żaczki i żacy (do 
lat 10), młodziczki i młodzicy (do lat 13), kadetki i kadeci (do lat 16), 
gry drużynowe: trójki mieszane do lat 10, dwójki szkolne dziewcząt do 
lat 13 (klubowe); dwójki szkolne chłopców do lat 13 (klubowe), dwójki 
szkolne dziewcząt do 16 lat (klubowe); dwójki szkolne chłopców do 16 lat 
(klubowe); turniej towarzyszący: gry singlowe dzieci „sprawnych inaczej”. 

Program zawodów:
10.00 - otwarcie turnieju / 10.15-13.00 - gry indywidualne / 12.00-
13.00 - przerwa śniadaniowa, dekoracja zwycięzców w kategoriach 
indywidualnych / 11.30-12.00 - przyjmowanie zgłoszeń do turnieju 
w kategoriach drużynowych / 13.00 - rozpoczęcie gier drużynowych / 
16.00 - rozdanie nagród i zakończenie zawodów.

W zawodach uczestniczyć mogą reprezentacje szkół i klubów z terenu 
powiatu ostrołęckiego, województwa mazowieckiego, zawodnicy 
indywidualni oraz zaproszone ekipy zrzeszone w Polskim Towarzystwie 
Ringo. Zawodnik może startować w jednej kategorii indywidualnej i 
jednej drużynowej. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami Polskiego 
Towarzystwa Ringo. System rozgrywek ustala sędzia główny w zależności 
od ilości zgłoszeń. Zgłoszenia: do dnia 30.05.2019 r. na adres: luks_n@
spnasiadki.edu.pl, tel: 29 7611028 - sekretariat Szkoły Podstawowej 
w Nasiadkach. Nagrody: dla zdobywców trzech pierwszych miejsc 
przewidziane są medale oraz dyplomy; dla zwycięzców – puchary, 
okolicznościowe koszulki.
Turniej współfinansowany ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Najlepsi juniorzy 
nie kryją zadowolenia

Panie także zadowolone z medali
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CK-BiS informuje i zaprasza… Agnieszka 
radzi i gotuje

Dziękujemy za życzenia wielkanocne

  12. maja, godz. 12.30, plac Szkoły Podstawowej w Obierwi  -  Majówka Kurpiowska w Obier-
wi. W programie podsumowanie gminnego konkursu na wycinankę kurpiowską, prezentacje 
artystyczne uczniów, turniej piłki nożnej i piłki siatkowej, pokazy i warsztaty.

  17. maja godz. 9.30, sala czytelni biblioteki CK-BiS -  eliminacje gminne konkursu recytator-
skiego Kurpie Zielone w literaturze dla klas I-IV.  

  25. maja, godz. 13.00, plac wiejski w Aleksandrowie  –  piknik rodzinny z okazji imienin Wsi 
Aleksandrowo. Sołtys Kamil Stepnowski zapewnia, że atrakcji nie zabraknie.

  1. czerwca, godz. 10.00, stadion SP w Lelisie  – XIII Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski 
Jantar’’, 

  1. czerwca, godz. 13.00, boisko przy Szkole Podstawowej w Olszewce  – Festyn Społeczności 
Szkolnej „ Dzień Rodziny”. W programie liczne konkursy sportowe i artystyczne, grillowanie i 
zabawa.

  1. czerwca, godz. 13.00, plac wiejski w Łodziskach  – Festyn wiejski „Powitanie Lata” . Konkur-
sy sprawnościowe dla dzieci, występy zespołów KGW i CK-BiS, dyskoteka.

  9. czerwca, godz. 12.00, plac wiejski w Gnatach  – I Święto Baby Ziemniaczanej w Gnatach, 
Organizatorzy czyli KGW Gnaty i  sołectwo Gnaty zapowiadają konkurs na najlepsze wyroby z 
ziemniaków, dobrą zabawę i liczne konkursy z nagrodami. 

  23. czerwca, godz. 12.00, boisko wiejskie Długi Kąt - Festyn sportowo - rekreacyjny „ Niedzie-
la na Sportowo”. Organizatorzy: sołectwo Długi Kąt, LZS Długi Kąt, CK-BiS. W programie mecz 
Żonaci – Kawalerowie, przeciąganie liny, konkurs podnoszenia ciężarka dla silnych pań i panów, 
konkurs wypieków i występy artystyczne, a także liczne konkursy dla dzieci  z nagrodami. 

  30. czerwca, plac przy remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim - Festyn rodzinny ,,Łęg Przedmiej-
ski bawi się i odpoczywa’’. Organizatorzy: KGW w Łęgu Przedmiejskim, OSP,  CK-BiS. 

Z okazji świąt Wielkanocnych napłynęły do Wójta Gminy, Rady Gminy liczne serdeczne i wiosenne w nastroju 
życzenia skierowane także do mieszkańców naszej gminy. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. 

W tym roku przepiękne, okolicznościowe kartki z życzeniami wielkanocnymi przesłali nam: poseł na Sejm RP – Czesław Mroczek, 
poseł na Sejm RP - Marek Sawicki, senator  RP- Robert Adam Mamątow, poseł na Sejm RP - Arkadiusz Czartoryski, wicemarszałek Senatu 
RP - Adam Bielan, poseł na Sejm RP – Jolanta Hibner,  starosta ostrołęcki - Stanisław Kubeł, radny Powiatu Ostrołęckiego - Artur Kozłowski, 
dyrektor Maz. Biura Planowania Regionalnego – Beata Kaczyńska, Wójt Gminy Kadzidło – Dariusz Łukaszewski, poseł do Parlamentu 
Europejskiego – Zbigniew Kuźmiuk, Wojskowa Komenda Uzupełnień – płk. Dariusz Zdrojewski,  
Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim, Komendant  Miejski Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. 
Jarosław Wilga, Burmistrz Myszyńca - Elżbieta Abramczyk, Wójt Gminy Mały Płock – Józef  Dymerski, 
Wójt Gminy Troszyn – Edwin Mierzejewski, Nadleśnictwo Ostrołęka – nadleśniczy Zbigniew Gadomski, 
Wójt Gminy Rzekuń – Bartosz Podolak, Wójt Gminy Czerwin – Grzegorz Długokęcki, Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty delegatura Ostrołęka - Michał Giers, Szkoła Podstawowa w Antoniach, Spółka 
WESTMOR - dyrektor Urszula Wódkowska, Spółka Energa,  P.H.U. FORTES - Artur Banach, CEM Spe-
sMediaGroup – Tomasz Olszewski, PGE Dystrybucja - Kazimierz Murawski, Dyrektor Zakładu Karnego 
w Przytułach – Tomasz Dąbrowski, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce – Jerzy Kwiatkowski, 
dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – Alfred Szponarski, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Ostrołęce – Hanna Grądzka, Koło KGW – Białobiel, Wody Polskie – Ireneusz Majdak, Mazowieckie 
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kancelaria prawna Wyrzykowscy. 

Ponadto na adres internetowy gminy otrzymaliśmy 44 życzenia z okazji Wielkiej Nocy.  
Za wszystkie jeszcze raz dziękujemy

     Redakcja

Jakże lubimy wizyty ser-
decznych gości, te chwile 
wolne od trosk, poświęcone 
szczerej rozmowie, obo-
wiązkowo przy kawie lub 
herbacie, no i z ciasteczkami, 
które dają radość z pyszne-
go smaku. 

Właśnie dlatego poprosiliśmy panią Agnieszkę, 
znakomitą kucharkę, osobę radosną i rozśpiewaną, 
wychowaną w kulinarnej kulturze Warmii i Mazur, 
a obecnie Kurpiowszczyzny,  by rozpoczęła cykl ku-
linarnego kącika w naszych Wieściach od przepisu 
na domowe ciasteczka, takie, którym żaden gość, 
nawet niejadek, nie może się oprzeć. 

C I A S T E C Z K A  D O M O W E

SKŁADNIKI:

1 kg mąki
1 margaryna
½ kostki smalcu
¼ szklanki oleju
3 całe jajka
1 ½ szklanki cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki amoniaku
¼ szklanki gęstej śmietany

PRZYGOTOWANIE:

Wszystkie składniki połączyć ze sobą i zagnieść. 
Tak przygotowane ciasto rozwałkować na stolni-
cy. Do robienia ciasteczek można użyć różnego 
rodzaju foremek, jak również można je wykonać 
metodą naszych babć czyli ręczną maszynką do 
mielenia mięsa z odpowiednio założoną foremką. 

Ciasteczka układamy na blasze wyłożonej pa-
pierem do pieczenia. Wcześniej jednak musimy 
nagrzać piekarnik do temperatury 180 stopni.  

Do nagrzanego piekarnika wstawiamy blachę 
i pieczemy nasze ciasteczka 12-15 min. na złoty 
kolor. Upieczone ciastka można udekorować 
lukrem lub czekoladą.

Ja przed upieczeniem posypuję moje ciasteczka 
cukrem trzcinowym lub cukrem kryształem. 

Smacznego!
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