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Jubileuszowe i prawie zdalne 
Kurpiowskie Granie 

XXV. Regionalny Przegląd Harmonistów 
i Skrzypków Ludowych ,,Kurpiowskie Granie’’, któ-
ry odbyły się 3. października w sali widowiskowej 
CK-BiS wójt Stefan Prusik otworzył przemawiając 
z ekranu wiszącego nad sceną. Później, już na 
żywo, witała wszystkich obecnych Katarzyna 
Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor CK-BiS tłuma-
cząc się z powodu antypandemicznych ograni-
czeń, ale już pod batutą prowadzącej Małgorzaty 
Karczewskiej wszystko szło, jak w zegarku, tak 
jak to potrafi zorganizować CK-BiSowska załoga.

Przegląd rozpoczął się od powitalnego koncer-
tu odnowionej Orkiestry Kurpiowskiej, obecnie 
prowadzonej przez Jarosława Kraskę. Brzmienie 
jest nieco inne niż poprzednio, ale widać i słychać, 
że zespół dobrze się rozumie, gra czysto i ryt-
micznie, co dobrze świadczy o pracy wykonanej 
na próbach. 

Zaraz po muzycznej rozgrzewce na scenie ko-
lejno stawali przed obliczem komisji oraz publicz-
ności muzycy w różnym wieku i o różnym stażu. 

W tym roku Komisja oceniająca pracowała 
w składzie: Michał Sawicki, Wojciech Drężek 
i Rafał Gromek. Komisja przesłuchała 31. uczest-
ników, w tym 15. harmonistów, z których jeden 
wystąpił u nas po raz pierwszy, następnie 9. 
skrzypków (w tym 6. po raz pierwszy) oraz 7 osób 
grających na harmonijce ustnej. Zgodnie z regu-

laminem przeglądu każdy uczestnik wykonał po 
dwa utwory kurpiowskie, w tym jeden wylosowa-
ny, a więc grać trzeba było dwa utwory z zestawu: 
oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, 
żuraw, okrąglak, powolniak, konik i kaczor.

Słuchało się muzyków bardzo różnej klasy, 
ale wszyscy się starali i pokazywali to, co umieją 
najlepiej. Oczywiście zdarzyły się wpadki i błędy, 
ale co zrobić, trema…

Jak zapisała Komisja przeglądu w swoim pro-
tokole została zachowana tradycja regionalna, 
soliści instrumentaliści grali na tradycyjnych 
instrumentach ludowych, harmonii pedało-
wej, skrzypcach oraz na harmonijce ustnej, 
a repertuar wykonywanych utworów został 
zaczerpnięty z autentycznego folkloru muzycz-
nego Kurpiowszczyzny. Podkreślenia wymagało, 
zdaniem jurorów, bardzo duże zaangażowanie 
muzykantów. 

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców 
Komisja przyznała:
1. W kategorii – harmonia pedałowa:
• debiutanci (po raz pierwszy): wyróżnienie – 
Małgorzata Makowska

• uczestnicy od 8 do 16 lat: wyróżnienie – Jan 
Bakuła, wyróżnienie – Maciej Maniurski (płyta)
• uczestnicy od 16 do 25 lat: I miejsce – Julia 
Wiktoria Zielińska (płyta),  II miejsce – Karol Sa-
dłowski, II miejsce – Dawid Sutkowski, 
• uczestnicy od 25 do 60 lat: wyróżnienie – 
Ewelina Nowakowska, wyróżnienie – Wiesław 
Butler,
• uczestnicy powyżej 60 lat: I miejsce – Jan 
Kowalczyk,  II miejsce – Ryszard Maniurski (płyta),  
III miejsce – Stanisław Młynarczyk; 
2. W kategorii – skrzypce:
• debiutanci (po raz pierwszy): I miejsce – Alek-
sandra Kowalczyk, II miejsce – Kacper Szydlik,  III 
miejsce – Julia Lemańska, wyróżnienie – Natalia 
Mrozek (płyta), wyróżnienie – Gabriela Karczew-
ska, wyróżnienie – Zofia Drężek; 
• uczestnicy od 8 do 16 lat: I miejsce – Diana 
Stęcel, 
• uczestnicy od 25 do 60 lat: I miejsce – Mag-
dalena Golon, wyróżnienie – Paweł Dąbkowski; 
3. W kategorii – harmonijka ustna: I miejsce – 
Wiesław Kuskowski, II miejsce – Józef Wąsiewski,  
III miejsce – Bogdan Mielnicki.

Jan Kowalczyk, zdobywca I miejsca
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XXX sesja Rady Gminy, która odbyła się 
6. września w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminnego dokonała przede wszystkim oceny 
wykonania budżetu gminy w I półroczu oraz 
bieżących zmian w tegorocznym budżecie. Rada 
przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła 
uchwałę w sprawie wyborów uzupełniających 
sołtysa w Olszewce, jednogłośnie uchwalono 
średnią cenę jednostki paliwa w gminie, co jest 
bardzo ważne dla rodziców rozliczających dowóz 
dzieci niepełnosprawnych do szkół, a także przy-
jęto Statut Ośrodka Pomocy Społecznej. Po dość 
burzliwej dyskusji i niejednogłośnie dokonano 
zmian w Statucie Gminy Lelis, w który zapisano 
możliwość wyboru 2. wiceprzewodniczących 
Rady Gminy. Za było 10. radnych, 1 był przeciw, 
a 3. się wstrzymało. 

Bardzo ważnym aktem przyjętym jednogłośnie  
przez Radę Gminy, który stanowi pokłosie sytuacji 
z przytuliskiem psów w Gnatach, jest uchwała 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdom-
nymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 
gminy Lelis.   

XXXI sesja Rady Gminy, która odbyła się 28. 
października w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy rozpoczęła się od złożenia przez wójta 
Stefana Prusika informacji za okres od września 
do końca października (zob. s. 3). Następnie radni 
przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświa-
towych w gminie w roku 2020/21 oraz zapoznali 
się z informacją dotyczącą oświadczeń mająt-
kowych radnych, sekretarza gminy, skarbnika 
gminy, kierowników jednostek organizacyjnych 
i osób wydających decyzje administracyjne 
w imieniu wójta. Niezbędne były zmiany w bu-
dżecie gminy, a także zmiana uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy powiatowi ostrołęckiemu, 
ponieważ przewidziana kwota na wsparcie bu-
dowy drogi Antonie – Łęg Przedmiejski uległa 
zmniejszeniu po przetargu. 

Sesję zakończył miły akcent. Sołtys Łęgu Sta-
rościńskiego-Walery Grzegorz Czeleń przekazał 
wójtowi statuetkę, którą sołectwo otrzymało za 
zajęcie II miejsca w wojewódzkim konkursie na 
wieniec dożynkowy. Statuetka trafi na godne 
miejsce do  gabloty w Urzędzie Gminy – zapewnił 
wójt Stefan Prusik. 

Tekst i fot: Antoni Kustusz

Z życia samorządu 

Konsultacje przebiegu obwodnicy z emocjami Będą pieniądze 
na rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej

Sołtys Grzegorz Czeleń przekazał wójtowi zaszczytną statuetkęSołtysi i goście Rady Gminy 

Wokół projektu obwodnicy zebrało się wiele emocji

Na długim stole w sali Urzędu Gminy 15. 
września rozłożone płachty planów przebiegu 
obwodnicy odżyły w oczach właścicieli działek 
w pobliżu, których będzie ona przebiegać. Emo-
cje były , ale obecny przy tym wójt Stefan Prusik 
studził zapały roszczeń i kierował wszystkich do 
Starostwa Powiatowego i Rejonowego Zarządu 
Dróg, którzy prowadzą tę inwestycję, stawiając 
gminę w roli jednego z jej współfinansujących  
partnerów.  

Jak zapisano w projekcie ,,Planowana budowa 
odcinka (obwodnicy) na terenie Gminy Lelis jest 
uzupełnieniem inwestycji związanych z rozbu-
dową dróg powiatowych na terenie powiatu 
ostrołęckiego. Zakładane parametry techniczne  
oraz zagospodarowanie przekroju poprzecznego 

obwodnicy obejmujące m.in. budową ciągu 
pieszo-rowerowego  zwiększą zarówno sieć dróg 
o najwyższych standardach technicznych przy-
czyniając się do zwiększenia płynności ruchu 
oraz poprawy  bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Ponadto planowana obwodnica pozwoli 
osiągnąć cel strategiczny – poprawę dostępności 
i spójności terytorialnej regionu i kształtowanie 
ładu przestrzennego poprzez zachowanie naj-
dogodniejszych połączeń komunikacyjnych na 
obszarze powiatu ostrołęckiego i województwa 
mazowieckiego’’. Tyle ogólnie, ale lista wniosków 
indywidualnych po spotkaniu okazała się dość 
długa, więc konsultacje trwają nadal. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

W trakcie spotkania w Starej Elektrowni 
w Ostrowi Mazowieckiej 25. października z udzia-
łem ministra Marka Zagórskiego, posła Henryka 
Kowalczyka oraz senatora Roberta Adama Ma-
mątowa ogłoszono wyniki pierwszego naboru 
w ramach programu inwestycji strategicznych 
Polski Ład. Każdy samorząd z powiatu ostrołęc-
kiego i ostrowskiego otrzymał promesę, która 
zostanie przeznaczona na inwestycję gminną 
lub powiatową. 

– To bardzo korzystne zasilenie budżetów 
inwestycyjnych gmin, bowiem aby otrzymać 
pieniądze z programu Polski Ład wystarczy 5% 
wkładu własnego samorządu. Przy tym to naj-
większa, jak dotychczas kwota, jaka otrzymaliśmy 
w formie dofinansowania naszych inwestycji 
- oświadczył wójt Stefan Prusik, który na tej kon-
ferencji odebrał promesę w wysokości 9,5 mln zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy. (ak)

Fot. Archiwum
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To był pracowity czas dla naszej gminy
Z informacji z działalności Wójta Gminy Lelis za 

okres od 7. września do 27. października przedsta-
wionej przez wójta Stefana Prusika na XXXI sesji 
Rady Gminy 28. października dowiedzieliśmy się, że: 
1. W zakresie inwestycji: 
1)  Zakończono i odebrano inwestycję: „Budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Siemno-
cha – odbiór końcowy odbył się 18.10.2021r. 
Wartość robót wyniosła 75 528,86 zł brutto,

2)  Wykonano odbudowę studni nr 4 wraz 
z pompą, rurociągiem tłoczonym i zasilaniem 
elektrycznym na terenie SUW Gnaty.

 Wartość robót wyniosła 92 66,92 zł brutto,
3)  Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Szafarczyska – za kwotę 12 300,00 
zł. Ilość lamp Led – 5 szt.

4)  Zamontowano 4 lampy solarne LED – za kwotę 
10 500, 00 zł.

5)  Wykonano i zamontowano 4 wiaty przystan-
kowe w msc. Łęg Przedmiejski, Durlasy, Gnaty 
(zob. zdjęcia poniżej) – za kwotę 25 640, 00 zł.

6)  Odebrano oznakowanie poziome dróg powia-
towych na terenie gminy Lelis współfinansowane 
przez Gminę Lelis.

7)  w trakcie realizacji jest inwestycja pod nazwą: 
„Budowa Centrum Rekreacyjno-Edukacyjne-
go  Gminy Lelis” w Durlasach. (zob. zdjęcie obok) 

2. W zakresie gospodarki gruntami:
 Zakupiono nieruchomość położoną w miejsco-
wości Szafarnia z przeznaczeniem na urządzenie 
placu wiejskiego.
3. W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska:
• zlecono firmie ,,CANIS” odłowienie i umieszczenie 

w schronisku 1. bezpańskiego psa,
• udzielono pomocy w wypełnieniu 5. wniosków 

o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach 
programu „Czyste Powietrze”,

• 28 września 2021 r. odbyło się spotkanie infor-
macyjne dla mieszkańców Gminy Lelis dotyczące 
Programu ,,Czyste Powietrze”. 

Zaprezentowano założenia programu, omówio-
no rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać 
dofinansowanie, sposób składania wniosków 
o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania 
przedsięwzięć.
4. W zakresie rozwoju Gminy i pozyskiwania 
środków zewnętrznych:
Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania pn. 
„Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej 
dzieci mieszkańców gminy Lelis poprzez budowę 

Budowa Centrum

Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli”. 
Koszt całkowity zadania: 2.000.000,00 zł, z tego 
wartość wnioskowana: 1.200.000,00 zł.
5. W zakresie pomocy społecznej Ośrodek Po-
mocy Społecznej przyznał:
• zasiłki stałe dla 16. osób,
• ubezpieczenie zdrowotne dla 13. osób,
• zasiłki okresowe dla 5. rodzin, w tym: z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby  dla 3 rodzin, 
z powodu niepełnosprawności dla 1 osoby, 
z powodu bezrobocia dla 1 rodziny,

• zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życiowych dla 4. rodzin,

• specjalny zasiłek celowy na dofinansowanie do 
wyrobienia zdjęć do dowodu osobistego, pokry-
cia bieżących opłat związanych z użytkowaniem 
lokalu mieszkalnego, na pokrycie części lub 
całości kosztów leków dla 3. rodzin,

• schronienia dla 8. osób, w tym: 
-  dofinansowanie do pobytu w Domu Pomocy 

Społecznej i Rodzinnym Domu Opieki dla 5. 
osób,

-  pobyt  w Schronisko dla  Bezdomnych Męż-
czyzn  dla 3. osób,

• usługi opiekuńcze dla. 4 osób, 
• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żyw-

ności dla 9. rodzin w ramach Programu „ Posiłek 
w szkole i w domu”,

• dofinansowano bezpłatne dożywianie w szkołach 
dla 77. dzieci oraz dla 1. osoby dorosłej,

• pracą socjalną objęto 84 rodziny. 
6. Z zakresu świadczeń rodzinnych w OPS   wy-
płacono:
• zasiłek  rodzinny wraz z dodatkami dla 416. rodzin,
• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziec-

ka dla 9. rodzin,
• zasiłek pielęgnacyjny dla 158. osób,
• świadczenie pielęgnacyjne dla 42. osób,
• specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4. osób,
• świadczenie rodzicielskie dla 26. osób,
• opłacono składkę ubezpieczenia społecznego dla 

33. osób,
• opłacono składkę ubezpieczenia zdrowotnego 

dla 12. osób
7. Ponadto w OPS  przyjęto:
• 305 wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego 

oraz dodatku do zasiłku,
• 8 wniosków o przyznanie zasiłku pielęgnacyjne-

go,

• 3 wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyj-
nego,

• 4 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
rodzicielskiego,

• 11 wniosków o przyznanie  jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia dziecka,

oraz wydano:
• 156 decyzji przyznające prawo do zasiłku rodzin-

nego wraz z dodatkami,
• 9 decyzji uchylających prawo do świadczeń 

rodzinnych,  
• 2 decyzje przyznające jednorazowe świadczenie 

„Za życiem”,
• 7 decyzji orzekających zwrot nienależnie pobra-

nych świadczeń rodzinnych,
• 2 decyzje przyznające prawo do świadczenia 

rodzicielskiego,
• 8 decyzji odmawiających przyznania prawa do 

świadczenia rodzinnego,
• 11 decyzji przyznających jednorazową zapomogę 

z tytułu urodzenia dziecka,
• 8 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielę-

gnacyjnego,
• 4 decyzje przyznające i 1 odmawiającą przyznanie 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
8. Z zakresu świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypła-

cono na 41. dzieci w 35. rodzinach,
• przeprowadzono 31 postępowań wobec 31. 

dłużników alimentacyjnych, 
• przyjęto 12 wniosków o ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
• wydano 22 decyzje przyznającą świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego,
• wysłano 3 wezwania do komorników o wydanie 

zaświadczenia, o bezskuteczności egzekucji.
9. Z zakresu świadczenie wychowawcze „500+”: 
• świadczenia wychowawcze wypłacono dla 1216. 

rodzin, w których wychowuje się 2121 dzieci,
• przeprowadzono wobec 19. rodzin postępowania 

administracyjne w związku z zachodzącą koor-
dynacją systemów zabezpieczenia społecznego 
w innym państwie w celu ustalenie czy dana 
rodzina jest uprawniona do pobiera świadczenia 
na dziecko w innym kraju.

W ramach rządowego programu ,,Karta Dużej Ro-
dziny”, wydano 7 kart dla 3. rodzin.
W ramach programu ,,Rodzina Trzy Plus”, wydano 
56 kart dla 11. rodzin.
W ramach Gminnego programu ,,Leliska Karta 
Seniora”, wydano 4 karty dla 4.seniorów.

Sporządziła: Sekretarz Gminy Mirosława  Dzi-
czek (na podstawie informacji uzyskanych od pra-
cowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek 

organizacyjnych)
Fot.: Antoni Kustusz
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Szafarnia – wszystkie ręce na pokład Durlasy – przebudowa 
placu oraz drogi gminne

Klony ozdobią place 
w Łęgu Starościńskim

Nowy sołtys w Olszewce
Wspólne zdjęcie w zgodzie po uchwaleniu funduszu sołeckiego

Seniorzy to jest siła

Te klony trafiły w dobre ręce i będą rosłySołtys Joanna Sypniewska (z prawej) z radną Małgorzatą Wolosz

– Po zakupieniu przez Gminę 10-arowego 
placu musimy teraz wszystkie siły i środki prze-
znaczyć na zagospodarowanie tego terenu dla 
potrzeb wsi. Więc nie ma co się spierać. Wszystkie 
ręce na pokład – stwierdził w dyskusji na zebraniu 
wiejskim w Szafarni, które odbyło się 17. września 
w jego domu sołtys Józef Deptuła. Wprawdzie 
przybyły wraz z wójtem Stefanem Prusikiem 
radny Jerzy Dawid apelował, aby część funduszu 
sołeckiego przeznaczyć na budowę zjazdów na 
łąki użytkowane także przez mieszkańców tej 

wsi nad Rozogą w okolicach Długiego Kątu, ale 
zebrani, choć rzeczowo i życzliwie, odnoszący 
się  wobec tej propozycji, to jednak jednogłośnie 
uznali, iż teraz, po kilku latach wykorzystywania 
funduszu sołeckiego na budowę dróg, muszą 
przedłożyć nad wszystko potrzeby wsi i skupić 
się na ogrodzeniu i zagospodarowaniu placu, 
w czym może pomóc doświadczony sołtys i radny 
Janusz Bałon z Łodzisk. A więc powodzenia.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

W wyniku wyborów uzupełniających, które 
po rezygnacji dotychczasowego sołtysa Macieja 
Sawickiego, odbyły się 20.września na zebraniu 
wiejskim w Szkole Podstawowej w Olszewce soł-
tysem została Joanna Sypniewska, która uzyskała 
48 głosów, a członkami Rady Sołeckiej wybrani 
zostali: Monika Pierzchała, Jarosław Pierzchała, 

Tomasz Wołosz i Sylwia Wołosz. W zebraniu 
uczestniczyło 58 osób na 506 uprawnionych do 
głosowania. Trzymamy kciuki, podobnie jak wójt 
Stefan Prusik, który przedstawiał nową panią 
sołtys 28. października na sesji Rady Gminy   (ak) 

Fot.: Antoni Kustusz

Mieszkańcy wsi zebrani 21. września w świe-
tlicy wiejskiej w Durlasach opowiedzieli się za 
podjęciem prac przy remoncie dróg gminnych, 
które umożliwią im dojazd do łąk poza terenem 
kolonii w tej bardzo rozległej i rozdrobnionej wsi,  
a także za przebudową placu wiejskiego, czyli 
dotychczasowego boiska. Zaplanowali zakup 
monitoringu oraz przebudowę ogrodzenia. Bę-
dzie co robić i choć za tymi planami głosowały 
głównie panie seniorki, to jednak sołtys Stani-
sław Szczepanek był pewien, ze wieś pomoże 
i wszystko zostanie zrealizowane. (ak) 

Fot: Antoni Kustusz

Dzięki dobrej współpracy z leśniczym sołtys 
Łęgu Starościńskiego-Walery Grzegorz Czeleń  
otrzymał zadoniczkowane drzewka klonów, któ-
re 15.października posadzono wspólnie z wójtem 
Stefanem Prusikiem oraz mieszkańcami na placu 
wiejskim nad Rozogą oraz na placu przy  przy-
stani kajakowej. Na wiosnę będą ozdobą tych 
ważnych miejsc dla miejscowej społeczności. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz
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Jubileuszowe i prawie zdalne Kurpiowskie Granie (cd. ze str. 1)

Pielgrzymi trafili do Matki Boskiej Dąbrowskiej

Do Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych 
w Ostrołęce w 2022 roku komisja nominowała: 
Julię Wiktorię Zielińską, Karola Sadłowskiego, 
Dawida Sutkowskiego, Jana Kowalczyka, Alek-
sandrę Kowalczyk, Dianę Stęcel, Magdalenę 
Golon oraz Wiesława Kuskowskiego.

Jak się okazało, na uczestników czekała jeszcze 
jedna niespodzianka bo nagrody indywidualne 
w postaci płyt CD ufundował członek komisji 
Michał Sawicki, a przyznał je za ,,ogólny wyraz 
artystyczny, zaangażowanie, walkę z tremą oraz 
umiejętne przekazanie publiczności radości 
z muzykowania’’.

Dodać trzeba, że przegląd zorganizowano 
przy udziale środków finansowych Starostwa 
Powiatowego w Ostrołęce.

Minęło i już…

I tak oto zakończył się XXV. jubileuszowy 
Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków 
Ludowych ,,Kurpiowskie Granie’’, wprawdzie bez 
publiczności, bez chwili wspomnień o wysiłku 
i zasługach jego inicjatorów i pionierów: Anny 
Ogniewskiej, Ryszarda Maniurskiego i Pawła 
Łaszczycha, ważnych patronatów medialnych 
,,TO’’ i RDC, choć w tym roku nagranie zapewniło 
Radiowa ,,Trójka’’. Nie wymieniono licznych spon-
sorów, wspaniałych jurorów, a przede wszystkim 
rzeszy żyjących i niestety nieżyjących ludowych 
muzyków, którzy pokazali się na leliskiej scenie. 
Obyło się bez okolicznościowej Mszy św. w in-
tencji kurpiowskich muzyków i ich rodzin, bez 
minuty ciszy dla tych, którzy odeszli. A mimo to, 
jeszcze raz okazało się, że kurpiowska muzyka , 

jej niezwykłe tańce i melodie, z jej autentyzmem 
i szczerością, żyje w najlepsze i oby trwała co naj-
mniej o następnych październikowych spotkań 
w Lelisie. Świadczył o tym entuzjazm, z jakim 
publiczność wstąpiła w kurpiowskie tańce, a tak-
że niezwykły, solowy występ niezapomnianej 
Teresy Szymczyk z Lelisa.

Co by jednak nie mówić pojawiły się i nowe 
rozwiązania, które wynikają z doświadczenia 
CK-BiS w radzeniu sobie z ograniczeniami pan-
demii COVID-19. Na stronie CK-BiS pojawiły się 
transmisje z występów regionalnych muzyków, 
a po przeglądzie wszyscy otrzymali pamiątkowe 
zdjęcia z jubileuszową adnotacją, zaś w proto-
kole komisji, niestety nie odczytanym ze sceny 
po zakończeniu przeglądu, znaleźliśmy portrety 
laureatów. Całe więc szczęście, że Kurpiowska 
Orkiestra z nowym wigorem i wielce odnowio-
nym składem grała aż miło do tańca  wszystkim, 
którzy zostali do zakończenia jubileuszowego 
spotkania.  

Tekst i fot: Antoni Kustusz

Tegoroczna pielgrzymka do Sanktuarium 
Matki Boskiej Dąbrowskiej, Patronki Kurpiów 
i Pszczelarzy, skupiła 12. września liczną rzeszę 
wiernych z Ostrołęki, Kadzidła, Płoszyc, Obierwi 
i Lelisa. Sprawującego po raz pierwszy obowiązki 
gospodarza ks. proboszcza Artura Akimowicza 
wsparli sołtysi okolicznych wsi, miejscowa OSP, 
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy, a o wyży-

wienie pielgrzymów zadbały gospodynie  Gąsk, 
Binduszki i Szkwy. Przydało się duże doświad-
czenie ks. Artura Akimowicza w organizacji 
ruchu pielgrzymkowego w diecezji łomżyńskiej. 
Przybyła liczna grupa duchowieństwa, a wśród 
księży koncelebrował Mszę św. ks. Stanisław 
Grosfeld. Mszy św. przewodniczył prof. dr hab. 
ks. Przemysław Artemiuk, kolega ze studiów ks. 

Artura, który wygłosił bardzo pouczającą i pory-
wającą homilię do pielgrzymujących wiernych. 
Uroczystość przy kaplicy zakończyła procesja 
sztandarów i chorągwi kościelnych do kościoła 
parafialnego pw. Św. Anny.   

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

I miejsce – Julia Wiktoria Zielińska
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Witamy w gronie pierwszoklasistów
Nowy rok szkolny dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w naszej Gminie to wielkie przeżycie, tym bardziej w tym roku szkolnym, 
kiedy nadal obowiązują obostrzenia związane w pandemią COVID-19. A jednak najmłodsi uczniowie rozpoczynają z wielkim entuzjazmem 
swoją przygodę z nauką. Wszyscy są dumą naszej Gminy i dlatego publikujemy ich zbiorowe portrety wykonane w zwykłym dniu nauki, ży-
cząc zarówno pierwszoklasistom oraz ich rodzicom, jak i wychowawcom i nauczycielom całorocznych sukcesów.                     Fot.: Antoni Kustusz

Szkoła Podstawowa w Białobieli (wychowawczyni – Ewelina Bielucha)  Szkoła Podstawowa w Dąbrówce (wychowawczyni – Iwona Krupka)

Szkoła Podstawowa w Lelisie (wychowawczyni – Agnieszka 
Bacławska, nauczyciel wspierający – Agata Szczubełek)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim  
(wychowawczyni Adrianna Łada)

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 
(wychowawczyni – Katarzyna Izydorczyk)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim im. św. Jana Pawła II  
(wychowawczyni –  Aleksandra Kraska)

Szkoła Podstawowa w Obierwi 
(wychowawczyni – Katarzyna Dziekońska)

Szkoła Podstawowa w Olszewce 
(wychowawczyni – Mariola Pawłowska)
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Święto błogosławionego Patrona Nagrody Wójta Gminy

Pierwszy dzień 
w nowym przedszkolu

Radosne pasowania na ucznia I klasy

W niedzielę, 12 września uczniowie Zespołu 
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leli-
sie przyszli do szkoły, aby świętować beatyfikację 
kard. S. Wyszyńskiego – wielkiego patrioty, przy-
wódcy duchowego, autorytetu moralnego i od 
20. lat patrona szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwia-
tów i zapalenia zniczy  pod obeliskiem upamięt-
niającym Prymasa Tysiąclecia. Kwiaty złożyli 
uczniowie oraz delegacja władz samorządowych 
gminy. Następnie wszyscy przeszli do hali spor-
towej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 
Poczet sztandarowy wprowadził sztandar szkoły, 
po czym odśpiewano  hymn szkoły. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili 
organizatorzy: dyrektor szkoły Marta Trzcińska 
i ksiądz proboszcz Janusz Kotowski, a także wójt 
gminy Lelis – Stefan Prusik.

– Przygotowując się do uroczystości uczniowie 
naszej szkoły w czasie lekcji przypomnieli sobie 
sylwetkę Patrona, przybliżyli jego słowa i myśli 
oraz przygotowali gazetki w salach lekcyjnych. 
Z pełnym zaangażowaniem wzięli udział w kon-
kursie plastycznym „Patron szkoły moimi oczami” 

– przypomniała dyr. Marta Trzcińska. 
Później uczniowie otrzymali nagrody za kon-

kurs plastyczny, które ufundował ksiądz Janusz 
Kotowski, proboszcz parafii pod wezwaniem 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Lelisie.

Nagrody za zajęcie I. miejsca otrzymali: Alek-
sandra Kaliszewska, kl. I, Wiktor Nowakowski, kl. 
II, Zuzanna Parzych, kl. III, Alicja Prusaczyk, kl. 
IV, Zuzanna Parzych, kl. V, Marcin Jankowski, kl. 
VI, Katarzyna Jasińska, kl. VIIa, Maria Staniek, kl. 
VIIb, Miłosz Sęk, kl. VIII. Nagrody otrzymali także 
zdobywcy II i III miejsc. 

Następnie prowadzący uroczystość zaprosili 
zebranych do udziału w wydarzeniu duchowo 
– medialnym, jakim była transmisja beatyfikacji 
Patrona Naszej Szkoły – Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego.

Po transmisji zebrani wspólnie odśpiewali 
hymn „O niezłomny Prymasie Tysiąclecia” autor-
stwa ks. Rafała Jaworskiego, po czym bogatsi 
o niezwykłe przeżycie rozeszli się do domów.

Tekst: Sandra Bacławska, Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Lelisie 
29 października miało być radosnym dniem dla 
wszystkich. W tym dniu zaplanowano powitanie 
w gronie uczniów pierwszaków ze szkoły oraz 
z Przedszkola Samorządowego. Niestety ogra-
niczenia związane z COViD -19 pokrzyżowały te 
plany, ale nie wszystkie. Pasowania odbyły się 
w klasach, a humory i tak dopisywały. Potwierdził 
to program artystyczny, który wypadł wspaniale. 

A po nim ślubowanie przyjmowała i pasowała na 
ucznia dyrektor Marta Trzcińska. Każdy pasowany 
uczeń otrzymał odpowiedni dyplom i uczniowską 
wyprawkę w niebieskich plecakach przekazanych 
im przez wójta Stefana Prusika nas pamiątkę tego 
pięknego dnia w życiu każdego ucznia. (ak)

Fot.:  Sandra Bacławska

Nagrody Wójta Gminy dla dyrektora, na-
uczycieli i pracowników szkół z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w 2021 r.

1. Marta Trzcińska – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkół im. Kardynała Wyszyńskiego 
w Lelisie, 

2. Marzena Kowalska – wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Łęgu Przedmiejskim, 

3. Grażyna Nowakowska – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Obierwi,

4. Aleksandra Bakuła – nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Białobieli,

5. Barbara Prusaczyk – nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrówce,

6. Jolanta Chmielewska – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, 

7. Grażyna Bobik – nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej w Olszewce,  

8. Beata Brzeska – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim, 

9. Grażyna Duszak – pracownik obsługi Szkoły 
Podstawowej w Nasiadkach. 

Sale w nowym Przedszkolu Samorządowym 
w Łęgu Przedmiejskim 1. września jeszcze nie 
w pełni były urządzone, ale już przedszkolaki 
czuły się w nich jak w domu. Było kolorowo i rado-
śnie, czekało na wszystkich smakowite śniadanko, 
a rodzice mogli dodać otuchy nowym  gościom 
w tych pięknym budynku. Będzie im tam bardzo 
dobrze, tego można być pewnym. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Festynowe migawki jesieni
Jesienna pogoda sprzyjała różnorodnym festynom, plenerowym zabawom i spotkaniom. Wiele z tych przedsięwzięć 

wspierały fundusze zachęcające do szczepienia się przeciwko COVID-19. Akcja „#SzczepimySię z KGW’’ wzbudziła w na-
szej gminie spore zainteresowanie. Jednak z braku miejsca na naszych łamach z ogromnego bogactwa materiałów, jakie 
zgromadziliśmy po tych festynach wybraliśmy najciekawsze migawki, aby oddać ich klimat i pokazać jakież to pomysły 
mieli nasi mieszkańcy.

Fot.: Antoni Kustusz

Folklor, kiermasz swoich wyrobów, smakowitości – Gnaty, 4. września

Pizza dla każdego i przegląd dzietności – Szwendrowy Most, 11. września 

Festyn i zebranie wiejskie – Siemnocha, 19. września

KGW Gąszczanki są gościnne – 5.września

Smaki Jesieni – Łodziska, 13.września

Grzybobranie po kurpiowsku – Białobiel, 
13. września

Kurpiowska Podsybka w pełnej krasie 
dla sąsiadów

Pizzy starczyło dla wszystkich, małych i dużych

Wójt Stefan Prusik zachęca do przeznaczenia 
funduszu sołeckiego na zagospodarowanie 
nowego placu wiejskiego 

Humory dopisywały, panowie zapewnili pełne 
grille, czego więcej trzeba...

Jakie kwiaty, takie smaki

Gdy za smukłym panny gonią borowikiem

Z KGW każdemu dobrze

Sołtys Marianna Mrozek  może być dumna 
z takiej dzietności

Czym chata bogata, tym rada..
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Wspólne śpiewanie sprzyja szczepieniu – Płoszyce, 26. września

Ogrody Rudej Jesieni – Białobiel, 25. września

Wyborna kuchnia i szczepionka – Gibałka, 26. września Olszewka grilluje – Olszewka 
24. października

Powtórka szczepień, a humor ten sam – Gnaty, 
26. września

Rozśpiewane Krasne Płoszycanki

Miniaturowe pojazdy na równoległych torach 
wzbudziły ogromne emocje

Dmuchańce zawsze 
wzbudzają emocje u 
najmłodszych

Sołtys Andrzej Brzozowski i siła napędowa KGW

Prezeska KGW Olszewianki Bogumiła Dzięgie-
lewska  prezentuje nowy nabytek koła, wspa-
niały grill zakupiony ze środków województwa 
mazowieckiego

,,Olszewka zaprasza na grilla’’ – tak się żyje w 
zgodzie

I gdyby nie ten sąsiad, któremu przeszkadza 
grillowanie i granie na boiskuSpokojnie, to tylko szczepienie

Takiej dyni 
jeszcze nie 
widziałem

Nagród starczyło dla wszystkich, a w gronie nagrodzonych sołtys 
Monika Kobrzeniecka – Szczubełek, sprawczyni tej radości.
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W trosce o bezpieczeństwo w budowaniu lokalnego partnerstwa 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki 

z Ubóstwem Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lelisie zorganizował 20. października pod 
patronatem Wójta Gminy Lelis Stefana Prusika 
konferencję na temat „Znaczenie bezpieczeństwa 
w budowaniu partnerstwa lokalnego w syste-
mie pomocy społecznej”. W konferencji, która 
odbyła się w sali widowiskowej CK-BiS w Lelisie 
uczestniczyli przedstawiciele Komendy Miejskiej 
Policji w Ostrołęce, Sądu Rejonowego w Ostro-
łęce, radni i sołtysi Gminy Lelis, przedstawiciele: 
oświaty, służby zdrowia, kół gospodyń wiejskich, 
księża proboszczowie parafii z terenu gminy Lelis, 
a także panie: Barbara Bączek, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu, 
Bożena Podbielska, dyrektor biura Zarządu Rejo-
nowego PCK w Ostrołęce, Edyta Pędzich, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
kierownicy jednostek gminnych współpracują-
cych na co dzień z leliskim OPS.  

Na wstępie Grażyna Piersa, kierownik OPS opo-
wiadała o działalności i realizowanych zadaniach 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie. Po jej  
wystąpieniu asystent rodziny Marcin Szczubełek 

przedstawił prezentację przybliżającą charak-
terystykę i zadania zawodu asystenta rodziny, 
który ma na celu wspieranie rodzin. W trakcie 
pierwszej części konferencji podpisano również 
porozumienie między oświatą, którą reprezento-
wał Andrzej Przeradzki, dyrektor ZASiP a pomocą 
społeczną, reprezentowaną przez G. Piersę, po-
legające na określeniu zasad sprawnej wymiany 
informacji o sytuacji dzieci, zwłaszcza tych, 
których rodzice mają problem w sprawowaniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

W II części konferencji swoją prelekcję na 
temat: „Cyberprzestrzeń – współczesne zagro-
żenie dla rodzin”, wygłosiła st. asp. Magdalena 
Eliasz funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji 
w Ostrołęce. Policjantka szczegółowo omówiła 
najczęstsze zagrożenia, na które możemy być 
narażeni w ,,sieci”. Wskazała także sposoby ich 
uniknięcia.

Konferencję słowami podziękowań za przy-
bycie i z nadzieją, że współpraca na rzecz dobra 
dziecka i rodziny będzie jeszcze bardziej rozwijać 
się i przynosić dobre owoce zakończyli wójt Ste-
fan Prusik i kierownik OPS Grażyna Piersa.

– Mam nadzieję, że pierwsza taka konferencja 
w naszej gminie wyzwoli pewną refleksję, która 
znajdzie odbicie w naszej realnej rzeczywistości, 
tu i teraz w gminie Lelis – powiedział Stefan 
Prusik. – Chciałbym bowiem, aby proces po-
znawczy pomiędzy osobami pełniącymi różne 
funkcje społeczne, zatrudnionymi na rożnych 
stanowiskach w naszych jednostkach organi-
zacyjnych zaowocował większą wrażliwością na 
potrzeby drugiego człowieka, wyzwoli w nas 
pokłady życzliwości i empatii popartej realnymi 
możliwościami i chęcią niesienia pomocy. Mam 
więc nadzieję na kontynuację zapoczątkowanej 
dziś inicjatywy i wprowadzenie jej do cyklicznych 
wydarzeń w naszej gminie – dodał wójt.

Zdaniem wójta Stefana Prusika o potrzebie 
podjęcia bardziej zintegrowanych i skoordyno-
wanych działań świadczą dane dotyczące wzro-
stu ubóstwa skrajnego w Polsce opublikowane 
niedawno w raporcie na temat biedy w Polsce. 
Wynika z niego, że w 2020 r. zasięg ubóstwa 
skrajnego zwiększył się z 4,2 do 5,2 proc., a liczba 
Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie zwięk-
szyła się o około 378 tys. – z 1,6 mln w 2019 do 2 

mln w 2020 r. Liczba dzieci w skrajnym ubóstwie 
zwiększyła się o około 98 tys. – z 313 tys. w 2019 
do 410 tys. w 2020 r. Z kolei liczba skrajnie ubo-
gich seniorów wzrosła o około 49 tys. – z 264 tys. 
w 2019 do 312 tys. w 2020 r.

– Podobne zjawiska  widzimy w naszej gmi-
nie. Wprawdzie wzrost ubóstwa skrajnego jest 
przejściowy i związany z pandemią. Zamrożenie 
gospodarki wpłynęło bowiem na wysokość 
wydatków ponoszonych przez gospodarstwa do-
mowe, ale pamiętajmy, że to właśnie na podsta-
wie wydatków – a nie dochodów – gospodarstw 
domowych obliczany jest wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem skrajnym – komentował te dane 
wójt Stefan Prusik, prezentując zebranym pod 
uwagę schemat potrzeb człowieka i znaczenia 
bezpieczeństwa wśród tych potrzeb.

Warto go przytoczyć na naszych łamach.

Bezpieczeństwo – pojęcie, które od zawsze 
towarzyszy człowiekowi, warunkuje jego byt, 
rozwój,  motywuje do działania, 
• Bezpieczeństwo ekonomiczne – zapewnie-

nie podstawowych dochodów umożliwiają-
cych przetrwanie

• Bezpieczeństwo żywnościowe – zapewnie-
nie w każdej chwili ma dostępu do podstawo-
wej żywności

• Bezpieczeństwo zdrowotne – zapewnienie 
minimalnej ochrony przed chorobami 

• Bezpieczeństwo ekologiczne – zapewnienie 
ochrony przed krótko i długoterminowymi 
zniszczeniami spowodowanymi siłami natury

• Bezpieczeństwo osobiste – zapewnienie 
ochrony przed wszelkiego rodzaju przemocą 
fizyczną

• Bezpieczeństwo więzi społecznych – zapew-
nienie stabilizacji i gwarancji dla ogółu stosun-
ków społecznych, instytucji i środków kontroli 
społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi 
społeczne i zapewniających ich trwanie. 

• Bezpieczeństwo polityczne – zapewnienie 
powszechnego poszanowania i przestrzegania 
praw człowieka, 

Tekst: Iwona Nasiadka i Antoni Kustusz 
fot: Archiwum OPS

Podpisanie porozumienia pomiędzy ZASiP i OPS 
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29. września obchodzony był Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji w sali wido-
wiskowej CK-BiS oraz w filiach bibliotecznych gm. 
Lelis została zorganizowana dla przedszkolaków 
akcja czytania na głos. Cel był jeden – promowa-
nie czytania dzieciom oraz nabywanie przyjem-
ności z czytania i słuchania. 

– To było święto, którego najważniejszymi 
odbiorcami są dzieci, zwłaszcza że miłym prze-
rywnikiem głośnego czytania były rozmowy 
i zagadki na temat treści opowiadań, w których 

dzieci uczestniczyły z dużym entuzjazmem. Za-
skoczeniem okazała się również wizyta Kubusia 
Puchatka, który wręczył najmłodszym słucha-
czom upominki – powiedziała nam Małgorzata 
Karczewska z filii w Dąbrówce. 

Idea głośnego czytania znalazła uznanie wśród 
nauczycieli i bibliotekarzy, którzy zgodnie pod-
kreślają, że chcąc, by dzieci wyrosły na mądrych 
i dobrych ludzi nauczmy ich miłości do książek, 
codziennie czytając im dla przyjemności; w domu, 
w przedszkolu, w szkole czy w bibliotece. 

Głośne czytanie budzi wyobraźnię

Z tradycją w przyszłość
Gabriela Zapolska 
i jej nauki

Czesława Lewandowska prezentuje piękny efekt warsztatów Po zmierzeniu się z ,,Moralnością pani Dulskiej’’ 

W siedzibie Kółka Rolniczego ,,Zagajnica’’ w Ło-
dziskach tego wieczoru było niezwykle barwnie 
i serdecznie. W otoczeniu wyrobów sztuki ludo-
wej wykonanych rękoma członków ,,Zagajnicy’’ 
18. września dokonano  tam podsumowania 
warsztatów kurpiowskiej sztuki ludowej, które  
p.n. Z tradycją w przyszłość działy się od wiosny 
tego roku. Warsztaty udało się zorganizować na 
terenie działania LGD ,,Kurpsie Razem’’ dzięki 
wsparciu funduszy europejskich.  W Łodziskach 
pomagała je organizować  artystka ludowa Cze-
sława Lewandowska, a o wszystko zadbała Anna 
Ogniewska, jako koordynator tego projektu. 

- W naszych warsztatach uczestniczyło 30 
osób w różnym wieku. Wykonaliśmy wycinanki 
kurpiowskie, koronki, 2 kierce i pająka, a także 
poznaliśmy tajniki wykonania wieńca dożyn-
kowego - poinformowała zebranych pani Anna, 
przy okazji prezentują bardzo ciekawą prelekcje 
o historii twórczości i ludowej na Kurpiach. 

 Obecna na spotkaniu Magdalena Walijewska, 
prezes LGD ,,Kurpsie Razem’’ pogratulowała  
uczestnikom warsztatów poziomu wykonanych 
prac i zachęcała do kontynuacji zdobytych w ten 
sposób umiejętności. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania pod 
patronatem Prezydenta RP, do którego CK-BiS 
włączyło się 3. września było okazją do zapozna-
nia się z twórczością niezwykłej autorki Gabrieli 
Zapolskiej. Organizatorem wspólnego czytania  
komedii ,,Moralność pani Dulskiej’’ była Natalia 
Staśkiewicz, a czytali nauczyciele i uczniowie ZS 
w Lelisie razem z wójtem Stefanem Prusikiem  
Każdy uczestnik otrzymał piękny okolicznościo-
wy ekslibris – zakładkę, a co pozostało w sercach 
i głowie po mądrych słowach pani Gabrieli, to 
już nasze. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

– W naszych bibliotekach mamy nadzieję, że 
ta akcja zachęci przedszkolaków, uczniów i ich 
rodziców do częstego wspólnego czytania. Bo 
zalet czytania na głos jest mnóstwo!  To najlepszy 
sposób na wspólne spędzenie czasu i budowanie 
trwałej więzi z dzieckiem. W tym także między 
rodzicami, dziadkami a dziećmi, którym książki 
są czytane. A to nie wszystko. Dzieci, którym 
rodzice czytają od dzieciństwa w efekcie same 
czytają dużo książek i chętniej po nie sięgają. 
Książki to przecież jedno z najlepszych źródeł 
wiedzy dla dzieci, do tego rozwijają wyobraźnię, 
pamięć i poszerzają słownictwo. Głośne czytanie 
może być świetnym sposobem na rozwiązanie 
problemów wychowawczych. Obecnie można 
znaleźć książki na różne okazje, nowe sytuacje 
takie jak adaptacja w przedszkolu czy pojawienie 
się rodzeństwa. To idealna okazja do rozmów 
i wyciągania wniosków z przygód książkowego 
bohatera. Każda chwila i okazja jest warta tego, 
aby zarażać pasją czytania. Dlatego warto czy-
tać wszystkim… dzieciom, seniorom, chorym 
czy ukochanej osobie – twierdzi Barbara Sęk, 
zastępca dyrektora CK-BiS, kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej. 

Przypomnijmy więc: Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania został ustanowiony dwadzie-
ścia lat temu z inicjatywy Polskiej Izby Książki.  
Patronką wybrano Joannę Porazińską, wybitną 
pisarkę, która wiele swoich książek napisała 
z myślą o dzieciach, a data 29. września to dzień 
urodzin zasłużonej Polki.

Katarzyna Sęk  
Fot.: archiwum CK-BiS
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Z pamiętnika seniora…

Gmina Lelis w 100. odsłonach ,,Wieści Gminnych’’

ZAPISKI ZIMOWYCH OPOWIEŚCI 
Czas jesieni, to nie koniec prac rolnika na roli. 

Mimo że przyroda zaczyna przygotowywać się do 
zimy, to rolnicy mają jeszcze dużo pracy w swoich 
gospodarstwach. Rolę należy przygotować do 
jesiennych zasiewów czyli ozimin, a i w zagrodach 
należało zrobić jesienne porządki. Dziś już nie 
jest to tak absorbująca praca, gdyż ciężką pracę 
człowieka zastąpiły maszyny. Jak wspominają se-
niorzy z Dziennego Domu Senior+ w Durlasach, „to 
dobrze”, ale czy ze wszystkim?. Czy nie ma odwrotu 
z tej ślepej uliczki, w którą brniemy każdego dnia? 
Czy jesteśmy skazani na taką produkcję żywności, 
która degraduje i deformuje nasze otoczenie do 
tego stopnia, że w żaden sposób nie przypomina 
tego, co pamiętamy z lat naszej młodości? Czy 
nasze dzieci i wnuki są skazani na życie w takim 
świecie? Odpowiedzią na nasze pytania są coraz 
częściej prowadzone gospodarstwa ekologiczne 
i permakultura. Dlatego właśnie w ostatnich 
tygodniach taki piękny ogród permakulturowy 
powstał przy Domu Seniora w Durlasach. Zaczy-
namy coraz częściej doceniać uprawy ekologiczne, 
takie jak dawniej. Jaja od kur z wolnego wybiegu. 
Żywność ekologiczna coraz częściej gości na 
naszym stole. Dawniej ludzie chociaż tak ciężko 
pracowali, bardzo szanowali tę ziemię. Nie było 
pól pozostawionych odłogiem. Dzieci również 
pomagały rodzicom w pracach polowych, kopały 
ziemniaki, nosiły snopki zboża, siano, ale przeważ-
nie pasały krowy lub gęsi. To wówczas była chwila 
kiedy mogły z rówieśnikami pograć w piłkę, czas 
dla bardziej zaciętych, aby poczytać książkę i czas 
na naukę oraz odrabianie lekcji. 

Dzisiaj seniorzy z nostalgią wspominają czasy 

swoich rodziców lub dziadków, kiedy to 
w długie zimowe wieczory zasiadano przy 
piecu i słuchano opowiadań seniora rodu. 
We wspomnieniach przejawia się choćby 
taki wątek, iż dawne osady zakładane były 
w pobliżu rzek, dlatego chłopi mieli swo-
bodny dostęp do wody. W lecie dzieci kąpały 
się nago w rzekach czy stawach, natomiast 
dziewczęta i kobiety szukały ustronnych 
miejsc osłoniętych zaroślami, gdzie mogły 
wykąpać się czy podmyć miejsca intymne. Na-
turalne potrzeby chłopki załatwiały w oborze, 
chlewie lub w zagajnikach. Później wydzielano 
miejsce i budowano tzw. wychodek i  tam za-
łatwiano potrzeby fizjologiczne. W zimie kąpiele 
były utrudnione, dlatego też kąpiel odbywała się 
najczęściej w soboty, bądź w razie konieczności 
np. wizyty u lekarza. Na co dzień obmywano tylko 
ręce, twarz i nogi, korzystając z miednic i balii. 
Odzież kobiety prały w rzece za pomocą kijanek 
(specjalne łopatki, którymi uderzano wielokrot-
nie w materiał), później korzystały z tarek i mydła. 
Dziś takie narzędzia możemy obejrzeć tylko 
w skansenach, ewentualnie gdzieś na strychu 
dawnego domu. 

Wieczory wśród domowników często były 
przepełnione modlitwą. Jeszcze w latach 90. 
ubiegłego stulecia w rejonach wiejskich, jak też 
i w miastach miała miejsce peregrynacja obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. Na wsi odbywało 
się to z większą celebracją. Obraz przeprowa-
dzany z jednej wsi do drugiej był przewożony 
w konie przy intonacji pieśni religijnych. Para-
fianie goszczący 

u siebie święty ob-
raz zawieszali dekoracje w oknach, zaś jeśli 

chodzi o wystrój wnętrza domu, to we wszystkich 
rodzinach przygotowano miejsce dla Wizerunku 
Maryi. Najczęściej był to udekorowany stół, na 
nim znajdował się krzyż, stały świece, leżało 
Pismo Święte, ustawiano kwiaty. Nasi seniorzy 
podkreślają, że było dla nich ważne aby wcześniej 
przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania 
oraz przyjąć Komunię św. W dniu przyjęcia Ob-
razu Matki Bożej wiele rodzin uczestniczyło we 
Mszy św. Domownicy w dniu nawiedzenia czu-
wali na modlitwie. Niejednokrotnie powaśnione 
rodziny wypracowywały konsensus w swoich 
relacjach, bo przecież obraz nawiedzał każdą ro-
dzinę, więc na gniewy nie była to najlepsza pora. 

Wspomnienia spisała: 
Grażyna Bednarczyk

Fot. Archiwa domowe seniorów

Orszak konny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej

Wójt Gminy Lelis, Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie,
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej ,,Puszcza’’ w Lelisie

zapraszają na konferencję naukową 

w związku z wydaniem 100. numeru dwumiesięcznika ,,Wieści Gminne’’ pt.:
,,Prasa samorządowa w promocji Gminy i utrwalaniu dziedzictwa kulturalnego na Mazowszu, 

ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny’’

która odbędzie się w sali widowiskowej CK-BiS w Lelisie 18. listopada 2021 roku w godz. 10.00 – 14.00

P R O G R A M  K O N F E R E N C J I :

1.   dr Marta Milewska, Urząd Marszałkowski – Stan prasy samorządowej na Mazowszu. Uwarunkowania historyczne i prawne,  
  główne aspekty i problemy jej funkcjonowania,

2.   dr Jerzy Kijowski, OTN – Prasa samorządowa jako źródło do badania dziejów regionu ze szczególnym uwzględnieniem  
  ,,Wieści Gminnych – biuletynu gminy Lelis’’,

3.   dr Antoni Kustusz, redaktor naczelny ,,Wieści Gminnych’’, OTN - ,,Wieści Gminne’’ wobec życia i rozwoju gminy Lelis 
   w stu odsłonach,
4.   dr Marta Łępicka – Dzieje i życie straży pożarnych w gminie Lelis na łamach ,,Wieści Gminnych’’, 
5.   Dyskusja i komunikaty

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa ,,Gmina Lelis w 100. odsłonach ,,Wieści Gminnych’’, wystawa wydawnictw 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika oraz występ zespołu folklorystycznego ,,Podsybka Kurpiowska’’.

Konferencję objął honorowym patronatem dr Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
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Uczestnicy wyprawy na placu wiejskim w Łodziskach 

Seniorzy zwiedzili własną gminę
Nie od dzisiaj wiadomo, że najciemniej pod 

latarnią. Nie można więc dziwić się seniorom 
z Dziennego Domu Senior + w Durlasach, że 
skarżyli się na brak możliwości poznania zmian, 
jakie zaszły w ostatnich latach w naszej gminie. 

- Jak tylko dotarły do mnie takie sygnały posta-
nowiłem zorganizować dla seniorów wycieczkę do-
okoła gminy. Myślę, że to była pouczająca wyprawa, 
a przy tym okazja do poznania naszych sołtysów, 
ich problemów i planów – powiedział wójt Stefan 
Prusik, który był przewodnikiem po gminie.

Seniorzy odwiedzili Aleksandrowo, Obierwię, 
Białobiel, Łęg Przedmiejski, Nasiadki, Płoszyce, 
pomodlili się przy kaplicy sanktuarium Matki Bo-
skiej Dąbrowskiej w Dąbrówce aż dotarli na plac 
wiejski w Łodziskach, gdzie gościnnie przyjęli ich 
sołtys Janusz Bałon i panie z Kółka Rolniczego 
,,Zagajnica’’. Humory i kondycja dopisywały, a 
dzień ten na pewno pozostanie  w pamięci. 

 
Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Pożegnaliśmy naszą Tereskę

Stanisław Szczepanek 
nadal przewodniczy 
gminnemu PSL

Gminna konferencja sprawozdawczo-wy-
borcza PSL, które odbyła się 29.września w sali 
Dziennego Domu Senior+ wyłoniła nowe władze 
gminne oraz  delegację na zjazd powiatowy. Do 
zarządu gminnego weszli: Stanisław Szczepanek 
– prezes, Celina Bałon, Dorota Pledziewicz, Robert 
Pianka oraz Janina Piątek. Komisji rewizyjnej nie 
utworzono, a delegatami zostali: S. Szczepanek, 
C. Bałon i R. Pianka. 

W dyskusji z udziałem wójta Stefana Prusika 
oraz przewodniczącego zarządu powiatowego 
Mariana Krupińskiego, dokonano krytycznej  
oceny sytuacji PSL w gminie oraz w kraju, zwłasz-
cza wobec konieczności przygotowania się do 
nadchodzących wyborów na szczeblu gminnym. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Ach życie moje, ach życie,
Przemija jak pory roku.

Lecz te najpiękniejsze moje, 
schowały się już o zmroku.

(T. Szymczyk, Minęło, Lelis 2015)

W sobotę 30. października w kościele parafial-
nym pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w 
Lelisie proboszcz ks. Janusz Kotowski pożegnał 
w imieniu leliskiej społeczności oraz rodziny 
nieodżałowaną Teresę Szymczyk, która zmarła 

27. października we własnym domu w wieku 61 
lat. W uroczystościach pogrzebowych uczest-
niczyła niespotykana w dziejach Lelisa liczba 
zasmuconych mieszkańców, byli przedstawiciele 
władz gminnych i powiatowych, strażacy, artyści 
ludowi – powiedział nam obecny na pogrzebie 
Jan Mrozek. Tereska, jak o niej mówili przyjaciele 
była osobą niezwykłą; śpiewała, pisała wiersze, 
prowadziła gościnny dom agroturystyczny, 
udzielała się w kółku różańcowym, przewodziła 
pielgrzymkom, a jej ostatni występ 3. październi-

ka na Kurpiowskim Graniu wzbudził prawdziwy 
aplauz muzyków i publiczności. 

Niestety nie mogłem uczestniczyć w ostatniej 
drodze Tereski. Znicz zapaliłem u jej pokrytego 
kwiatami grobu dopiero po powrocie do Lelisa, 
ale jestem pewien, że pozostanie w naszej wspól-
nej pamięci na zawsze.

Antoni Kustusz 
Fot. Antoni  Kustusz

Tereska z mężem na swoim ostatnim Kurpiowskim Graniu Grób Teresy Szymczyk na leliskim cmentarzu



14

Po pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła się 
13.maja 2016. roku, strażacy ochotnicy z naszej 
gminy podsumowali 28. października w sali wi-
dowiskowej CK-BiS  swój dorobek i wybrali nowe 
władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Le-
lisie. Zjazd otworzył i poprowadził dotychczasowy 
prezes oddziału gminnego dh Henryk Chorąży, 
który powitał licznie przybyłych gości, a wśród 
nich wójta Stefana Prusika, przewodniczącego 
Rady Gminy Annę Dobkowską, prezesa Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP  dha Janusza Głowackiego 
oraz zastępcę Komendanta Miejskiego PSP st. 
bryg. Grzegorza Pragacza, a przede wszystkim 
delegatów trzech OSP, które działają w naszej 
gminie. 

Jak stwierdzono w sprawozdaniu nasze OSP 
zrzeszają 131 członków, w tym 97. mężczyzn i 34 
kobiety, 3. członków wspierających i 2. członków 
honorowych. Poszczególne OSP liczą czynnych 
członków: OSP Lelis – 51, OSP Dąbrówka – 33 
i OSP Łęg Przedmiejski – 42. W wszystkich 
jednostkach działają Kobiece Drużyny Pożarni-
cze,  a przy OSP Lelis 2 Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze. W trakcie kadencji liczba członków 
zmniejszyła się o 21 osób, z których 11. strażaków 
zmarło, 5. zostało skreślonych i 5. zrezygnowało 
z członkostwa. Zebrani minutą ciszy uczcili 
zmarłych druhów: z OSP Dąbrówka – Jana Mąki, 
Mieczysława Krysiaka, Krzysztofa Korzenieckiego, 
z OSP Łęg Przedm. – Kazimierza Kowalskiego, 
Mieczysława Skurzewskiego, Sławomira Kisiela, 
z  OSP Lelis – Bronisława Dębka,  Henryka Nale-
wajka, Czesława Stodolskiego, Witolda Gromka, 
Krzysztofa Parzycha. 

Podsumowując działalność społeczną w OSP 

dh Henryk stwierdził, że OSP znane były z ak-
tywnego i najbardziej zorganizowanego udziału 
w czynach społecznych na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej i nie tylko. Obecnie można zauwa-
żyć, że zapał do czynów społecznych osłabł, choć 
strażacy aktywnie udzielają się przy bieżących 
pracach remontowych w swoich strażnicach. 
Stwierdzenie to wywołało ożywioną reakcję 
w wystąpieniach gości, ale znalazło poparcie 
w uchwale programowej, która zachęca druhów 
do aktywności na rzecz swoich społeczności 
strażackich i wiejskich. Tak więc można mieć 
nadzieję, że duch w strażach nie zaginie.  

Przed wyborami władz oddziału zebrani 
podjęli uchwałę o nadaniu tytułu honorowych 
członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
druhom Halinie Gontarzewskiej, Jarosławowi 
Kwiatkowskiemu i Stanisławowi Subdzie, choć 
ten, niestety nie mógł wziąć udziału w obradach. 

Następnie, po udzieleniu absolutorium do-

tychczasowemu zarządowi, na wniosek Komisji 
Wyborczej dokonano wyboru nowego Zarządu 
oddziału. W jego skład weszli:  Zbigniew Żelazny 
– prezes, Henryk Chorąży, Hubert Parzych – wice-
prezesi, Mariusz Chorąży – komendant gminny, 
Karolina Duszak – sekretarz, Marcin Nalewajk 
– skarbnik oraz Stefan Prusik i ks. Janusz Kotow-
ski – członkowie prezydium, a także członkowie 
zarządu – Jacek Popławski, Marcin Niedzwiecki, 
Robert Dera, Mariusz Kamiński, Paweł Kamiński 
i Kamil Chorąży. Przewodniczącym  Komisji Rewi-
zyjnej został dh Paweł Przeradzki, a jej członkami: 
Roman Chrostowski i Krzysztof Kwiatkowski.  Do 
Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano Zbi-
gniewa Żelaznego i Henryka Chorążego. 

Zjazd zakończyło wykonanie zbiorowego 
zdjęcia, no i gratulacje dla nowego prezesa oraz 
członków honorowych. 

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz

XXII Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego, Starosty 
Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy

Lelis 11. września 2021 roku przywitał biegaczy 
pięknym, letnim słońcem. Ponad trzystu zawod-
ników ze szkół i przedszkoli gminy Lelis, a także 
uczniowie szkół w Antoniach,  Czarni, Grabówku,  
Myszyńcu,  Ostrołęce, Przystani, Rżańcu wraz z ich  
opiekunami, trenerami i rodzicami zameldowało 
się na miejscowym stadionie Zespołu Szkół, by 
rywalizować podczas XXII Jesiennych Biegów 
Przełajowych. Wszyscy spragnieni spotkań, rywa-
lizacji, emocji przystąpili do startu w dwudziestu 
kategoriach. Trasy zostały wzorowo przygoto-
wane, a nad sprawnym przebiegiem biegów 
czuwała zgrana ekipa wolontariuszy.  Najmłodsi 
biegacze mieli 4 lata, najstarsi 14.  Najważniej-
szym celem zawodów było aktywne spędzenie 
czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
wyłonienie kadry szkół gminy Lelis na zawody 
powiatowe w ramach igrzysk szkolnych.  

Impreza została w całości sfinansowana ze 
środków z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego. Organizatorem był Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „Nasiadki”, a współorganizatorami 
Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Zespół Szkół 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, 
Centrum Kultury Bibliotek i Sportu, Rada Gmin-
nego LZS oraz Urząd Gminy w Lelisie. 

Organizatorzy dziękują wszystkim wolonta-
riuszom zaangażowanym w przygotowanie i 

przeprowadzenie zawodów. Szczególne ukłony 
kierujemy do strażaków ochotników skupio-
nych wokół swojego komendanta Mariusza 
Chorążego.

Sylwia Smilgin - Kamińska  
Fot: Antoni Kustusz

(więcej: www.lelis.pl)

W poszczególnych kategoriach indywidual-
nych na podium znaleźli się: 
Rocznik 2017 i młodsi: 1. Gabriela Pusińska, 2. 
Maja Jóźwiak, 3. Nina Bacławska; 1. Antoni Trze-
ciak, 2. Julian Murach, 3. Mateusz Niedźwiedzki;  
Rocznik 2015-2017: 1. Wiktoria Laskowska, 2. Lena 
Małkowska, 3. Alicja Gontarz; 1. Antoni Duszak, 2. 
Juliusz Chorąży, 3. Wiktor Kurpiewski; 
Rocznik 2014: 1. Aleksandra Siółowska, 2. Zu-
zanna Tłomacka, 3. Aleksandra Kaliszewska; 1. 
Bartosz Szczubełek, 2. Wiktor Siprek, 3. Aleksan-
der Myśkiewicz;
Rocznik 2013: 1. Alicja Pawelczyk, 2. Zuzanna 
Puławska, 3. Zuzanna Kruczyk; 1. Igor Gontarz, 
2. Janek Jerominek, 3. Wojciech Bubrowiecki;
Rocznik 2012: 1. Gabriela Laskowska, 2. Zofia 
Karczewska, 3. Oliwia Olech; 1. Bartosz Murach, 
2. Antoni Dąbrowski, 3.  Kacper Wiski; 
Rocznik 2011: 1. Zuzanna Różycka, 2. Natalia 
Drężek, 3. Julia Dębek; 1. Jakub Parzych, 2. Maciej 
Rolka, 3. Oliwier Puławski;
Rocznik 2010: 1. Martyna Nalewajek, 2. Wiktoria 
Laskowska, 3. Julita Wieremejczyk; 1. Mateusz 

Gwara, 2. Wiktor Bors, 3. Cyprian Parzych;
Rocznik 2009: 1. Lila Mielnicka, 2. Karolina Ge-
żyńska, 3. Amelia Zabielska; 1. Jakub Lenkiewicz, 
2. Bartosz Deptuła, 3. Filip Parzych;
Rocznik 2008: 1. Maria Staniek, 2. Gabriela Piór-
kowska, 3. Noemii Bors; 1. Michał Orzechowski, 
2. Kacper Kociński, 3. Filip Kowalczyk;
Rocznik 2007: 1. Gabriela Kowalczyk, 2. Olga 
Wieremiejczyk, 3. Patrycja Szymczak; 1. Kamil 
Kaczyński, 2. Miłosz Sęk, 3. Szymon Kozon.

Drużynowo puchary fundatorów zdobyły re-
prezentacje: 1. SP Lelis, 2. SP Łęg Przedmiejski, 
3. SP Białobiel 

Duch w straży nie zaginie

W Lelisie biegali aż miło, czyli…

Uczestnicy zjazdu . Za stołem od lewej: dh Janusz Głowacki, dh Henryk Chorąży i dh Zbigniew Żelazny

Tak się biega w Lelisie, że aż miło…
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GLKS – na wiosnę może być lepiej Oldboje pokazali 
jak się gra

Bieganiem upamiętniliśmy bohaterów 
Szarych Szeregów

GLKS w pełnym składzie na meczu z Zarębami Kościelnymi 

Najlepsi strzelcy, ale z jednym pucharem

Start w rodzinnej atmosferze

Zwyciężczyni wśród pań Angelika Ostrowska 

Na zdjęciach, które wykonaliśmy przed jesien-
nymi meczami GLKS widać, jak nasza drużyna 
traciła zawodników, z różnych przyczyn stając do 
meczów w skromniejszym składzie, niż by tego 
chciał prezes i trener Rafał Ostrowski. No,  ale gra 
się tymi, którzy wyjdą na boisko, a nie tymi, któ-
rych karty tkwią w klubowym archiwum, chciało 

by się powiedzieć. W tej sytuacji piąte miejsce 
GLKS w tabeli B-klasy na koniec rundy jesiennej 
to całkiem dobry wynik, choć mogło być lepiej, 
skoro decydujące o porażce lub remisie bramki 
padały w ostatnich minutach, jakby przy gasną-
cym świetle.  Oto więc wyniki, jakie uzyskał mocno 
przebudowany leliski klub w tym cyklu rozgrywek:

Wyniki meczów: GKS Łyse – GLKS 3:0,  GLKS 
– Orz Goworowo 1:1,  Świt Baranowo – GLS 2:1, 
GLKS – Mazowsze Jednorożec 0:0, GLKS – Iskra 
Zaręby Kościelne 8:1, Narew 1962 II Ostrołęka – 
GLKS 2:0, GLKS – GKS Andrzejewo 1:1. Takim wiec 

sposobem zebrało się 9 pkt. Za 2 zwycięstwa, 
3 remisy i 3 porażki z bilansem bramek 13-11, 
z czego w meczach u siebie 10-3. Oby na wiosnę 
było lepiej, bo jesteśmy do tego zdolni.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

GLKS – na wiosnę może być lepiej 

Na zdjęciach, które wykonaliśmy przed jesiennymi meczami GLKS widać, jak 
nasza drużyna traciła zawodników, z różnych przyczyn stając do meczów w 
skromniejszym składzie, niż by tego chciał prezes i trener Rafał Chrzanowski. 
No,  ale gra się tymi, którzy wyjdą na boisko, a nie tymi, których karty tkwią w 
klubowym archiwum, chciało by się powiedzieć. W tej sytuacji piąte miejsce 
GLKS w tabeli B-klasy na koniec rundy jesiennej to całkiem dobry wynik, choć 
mogło być lepiej, skoro decydujące o porażce lub remisie bramki padały w 
ostatnich minutach, jakby przy gasnącym świetle.  Oto więc wyniki, jakie 
uzyskał mocno przebudowany leliski klub w tym cyklu rozgrywek: 

 Klasa B 2021/2022, grupa: Ostrołęka 
               

 RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki 
1.  GKS Łyse 8 22 7 1 0 24-5 4 0 0 12-2 3 1 0 12-3       
2.  Świt Baranowo 8 20 6 2 0 17-6 3 1 0 6-2 3 1 0 11-4       
3.  Narew 1962 II Ostrołęka 8 16 5 1 2 31-8 3 1 0 14-3 2 0 2 17-5       
4.  GKS Andrzejewo 8 15 4 3 1 22-12 2 1 1 8-5 2 2 0 14-7       
5.  GLKS Lelis 8 9 2 3 3 13-11 1 3 0 10-3 1 0 3 3-8       
6.  Mazowsze Jednorożec 8 8 2 2 4 12-19 1 0 3 6-13 1 2 1 6-6 1 1 0 1 0 3-3 
7.  Orz Goworowo 8 8 2 2 4 17-20 1 1 2 11-11 1 1 2 6-9 1 1 0 1 0 3-3 
8.  WKS Mystkówiec Stary 8 3 1 0 7 11-29 1 0 3 9-13 0 0 4 2-16       
9.  Iskra Zaręby Kościelne 8 0 0 0 8 7-44 0 0 4 3-23 0 0 4 4-21       
 

Źródło: http://www.90minut.pl 

Wyniki meczów: GKS Łyse – GLKS 3:0,  GLKS – Orz Goworowo 1:1,  Świt 
Baranowo – GLS 2:1, GLKS – Mazowsze Jednorożec 0:0, GLKS – Iskra Zaręby 
Kościelne 8:1, Narew 1962 II Ostrołęka – GLKS 2:0, GLKS – GKS Andrzejewo 
1:1. Takim wiec sposobem zebrało się 9 pkt. Za 2 zwycięstwa, 3 remisy i 3 
porażki z bilansem bramek 13-11, z czego w meczach u siebie 10-3. Oby na 
wiosnę było lepiej, bo jesteśmy do tego zdolni. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Na zdjęciu: GLKS w pełnym składzie na meczu z Zarębami Kościelnymi  

 

Źródło: http://www.90minut.pl

Korzystając z gościnności Zespołu Szkół im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego oraz pomocy CK-BiS 
na trasach wokół stadionu w Lelisie 29. września  
członkowie grupy Biegam Bo Lubię Ostrołęka 
zorganizowali, jako jedne z kilku takich imprez 
w Polsce, biegi przełajowe dla uczczenia małych 
bohaterów z harcerskich Szarych Szeregów. W 
leliskim biegu ,,Kryptonim Szare Szeregi’’  uczestni-
czyło ponad 100. biegaczy, którzy mieli do wyboru 
trzy dystanse: 9390 m (bieg główny), 1939 m (bieg 
pokoleniowy) oraz marsz nordic walking. Biegi 
miały też swój charytatywny wydźwięk - zbierano 
bowiem fundusze na leczenie i rehabilitację Zuzi 
Berezy po operacji  w Stanach Zjednoczonych. 

W biegu głównym w kategorii open startowało 
70. zawodników, a zwyciężył Krzysztof Krukowski  
z Nowej Wsi. Z naszej gminy najlepszy wynik 
uzyskała Angelika Ostrowska, która zwyciężyła 
wśród kobiet, a w kategorii open zajęła 11 miejsce. 
Drugie miejsce wśród pań (18 open) zajęła Joanna 
Puławska z Durlasów. W biegu pokoleniowym (21.
biegaczy)  zwyciężyła Kornelia Rusiłowicz z Ostrołę-
ki, a tuż za nią na metę przybiegł Wiktor Wołosz ze 
Szwendrowego Mostu. W gronie amatorów marszu 
nordic walking zwyciężyła Marianna Pędzich z 
Szafarczysk. 

Podsumowania wyników oraz wręczenia oko-
licznościowych statuetek dokonał wraz z organi-
zatorami wójt Stefan Prusik.  

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Przy pięknej, słonecznej pogodzie na ,,orliku’’ 
przy Szkole Podstawowej  w Obierwi  w niedzielę 
10. października spotkali się piłkarscy oldboje, 
Do turnieju Otwartego Turnieju Piłki Nożnej old-
boyów,  zgłosiło się cztery drużyny: Black&White 
Oldboje z Turośli, Kolesie z Kadzidła, LZS Obierwia 
i LZS Łęg Przedmiejski. Turniej przygotowali 
i poprowadzili Dariusz Mróz i Jerzy Dawid z Rady 
Gminnego LZS w Lelisie, przy wsparciu Wójta 
Gminy Lelis i CK-BiS, a także dzięki życzliwości  
dyr. SP w Obierwi Agnieszka Szczubełek. 

Grano systemem ,,każdy z każdym’’ 2x10 min 
ze zmianą stron. Turniej był bardzo wyrównany, 
ogółem strzelono 49 bramek, a bramkarze stawali 
się bohaterami meczów.  Ostateczna kolejność 
drużyn: LZS Łęg Przedmiejski, Black&White 
Olbojs, Kolesie Kadzidło, LZS Obierwia. Drużyna 
z Obierwi, jako gospodarz turnieju otrzymała 
statuetkę drużyny fair play. W klasyfikacjach indy-
widualnych statuetkę dla najlepszego bramkarza 
otrzymał  Mariusz Parda (Black&White). 

Najlepszym strzelcem mogli zostać zdobywcy 
6.bramek: Arkadiusz Szczubełek, LZS Łęg Przed-
miejski i Tomasz Gwiazda, Black&Wihite. Obaj 
ocenili swoją grę i Tomek uznał, że statuetka 
należy się Arkowi i tak się stało, co jeszcze raz 
podkreśliło dobrą atmosferę tego niedzielnego 
turnieju. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju zgodnie 
i zasłużenie wybrano Michała Kaczyńskiego z Ko-
lesi Kadzidło. Nagrody rzeczowe (piłki), puchary 
i statuetki wręczyła dyr. Agnieszka Szczubełek 
wraz z sędziami.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz



16

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina…

Agnieszka radzi 
i gotuje…Biblioteka gminna CK-BiS oraz jej filie w Łęgu Przedmiejskim, 

Łęgu Starościńskim, Dąbrówce i Obierwi po raz kolejny włączyły 
się do ogólnopolskiej akcji „Mała Książka - Wielki Człowiek”, która 
skierowana jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdy maluch, 
który namówi rodzica do odwiedzenia biblioteki otrzyma spe-
cjalną wyprawkę, która składa się z pierwszej czytanki oraz Karty 
Małego Czytelnika.  Za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie 
książki Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu - 
zostanie uhonorowany dyplomem czytelnika.  W wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice.  Załączona broszura przypomina o 
korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiada, 
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dlatego też, wspólna lektura może stać się nie tylko wielką 
przyjemnością, ale wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. 

„Mała Książka, Wielki Człowiek” to inicjatywa Instytutu Książki. Dzięki niej placówek w Lelisie trafiło 
120 wyprawek dla małych czytelników. Jedna trzecia z nich już została odebrana. Dlatego serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału w tej kampanii. Wierzymy, że po pierwszej wizycie w bibliotece dzieci 
wrócą po kolejne książki, bowiem, mimo że maluchy na razie bardziej interesują obrazki niż litery, to 
bardzo chętnie słuchają bajek i opowieści. I dlatego choć  nie znają jeszcze liter, ale chętnie sięgają po 
kolorowe bajki i opowiadania. 

Fot. Archiwum CK-BiS

Terminy płatności podatków: Podatek rolny, leśny i od nieruchomości: 
 IV rata – do 15.listopada 2021 r. 

W/w podatki płatne są u sołtysów lub przelewam na konto bankowe wskazane w decyzji. 
Terminy płatności opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r.:

 za wrzesień i październik do 10 listopada 2021 r., 
 za listopad i grudzień do 10 stycznia 2022 r.. 

Wpłat należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych przekazane przez Urząd Gminy. 

WIGILIJNE PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 
Gdy nadchodziła 
Wigilia w kurpiow-
skich domach  więk-
szość przygotowań 
do Świąt Bożego 
Narodzenia była 
już zakończona. 
Wzdłuż kuchni pod 
sufitem leżakowały 
chleby przykryte 
białym płótnem. Przy piecach wisiały wianuszki 
grzybów. W kominie wędziły się szynki, boczki 
i schaby. W komorze stały kopańki z kaszankami, 
gliniane misy z galaretą i smalcem. Wysprzątane 
izby lśniły czystością, u powały wisiały przybrane 
papierowymi ozdobami podłaźniczki (kurpiowski 
stroik z żywych gałązek świerku lub sosny), w kącie 
stał dorodny snop żyta. Same potrawy miały inne 
niż dzisiaj znaczenie. Dużą wagę przywiązywano nie 
tylko do wyglądu i smaku potraw, ale do tkwiących 
w nich magicznych mocy. Miód dodawał sił, mak 
sprowadzał sen, orzechy potęgowały mądrość.

Jaka Wigilia, taki cały rok
Pierwszym ważnym dniem okresu świątecznego jest 
Wigilia. Powodem przypisania jej szczególnej rangi 
było silne powiązanie uczuć religijnych Kurpiów 
z próbami zabezpieczenia bytu rodzinie poprzez 
przewidywanie czy prognozowanie przyszłości. 

Kurpiowskie kolędowanie
Do najstarszych a jednocześnie najbardziej charak-
terystycznych elementów świąt Bożego Narodzenia 
należą kolędy. W wiekach średnich zwyczaj składa-
nia sobie życzeń i wzajemnego obdarowywania roz-
poczynał się w wigilię Bożego Narodzenia i trwał do 
Nowego Roku. W oparciu o te tradycje, kilka wieków 
później zaczęły się tworzyć grupy kolędnicze cho-
dzące po wsi, składające gospodarzom recytowane 
lub śpiewane życzenia, za co otrzymywały podarki 
– jaja, ser, kiełbasę, czasami pieniądze. 

Kurpiowskie smaki na Wigilii
P i e r o g i  z  k a p u s t ą  i  g r z y b a m i
Nadzienie:
1 kg kapusty kiszonej, 2 garście suszonych grzybów, 
5 dag cebuli, oliwa, pieprz i sól
Grzyby należy umyć, zalać niewielką ilością wody 
i gotować do miękkości, następnie  wyjąć, odcisnąć 
i drobno pokroić. Do wywaru z grzybów włożyć 
drobno pokrojona kapustę i dusić do miękkości, 
odparowując wodę. Teraz na rozgrzanym oleju 
zeszklić drobno posiekaną cebulę, dołożyć grzyby 
i kapustę, lekko podsmażyć, przyprawić solą i pie-
przem, dokładnie wymieszać.
Ciasto:
1kg  mąki
1 litr zagotowanego mleka, odrobina soli
Mąkę sparzyć gorącym mlekiem. Zagnieść ciasto 
i rozwałkować. Kubkiem lub foremką do wykrawania 
pierogów wycinać krążki ciasta, nadziewać farszem 
formując pierogi. Pierogi gotujemy w osolonej 
wodzie i rozkładamy na półmiskach, aby obeschły. 
Świeże podajemy polane rozpuszczonym masłem. 
Na maśle również odsmażamy rumieniąc pierogi 
odstawione na później. Świetnie smakują z czer-
wonym barszczem.

Życzę smacznego i pozdrawiam świątecznie 
 Agnieszka

Szczęśliwi zdobywcy pierwszych czytanek 
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