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dożynkowe, które w tym roku były wyjątkowo 
piękne i pracochłonne, dostarczono 9 wieńców 
z miejscowości: Aleksandrowo, Durlasy, Gibał-
ka, Łęg Starościński-Walery, Łęg Przedmiejski, 
Łodziska, Olszewka, Szafarnia i Szwendrowy 
Most. Nagrodę za I. miejsce ufundowaną przez 
Starostwo Powiatowe, którą wręczył starosta 
Stanisław Kubeł, otrzymało Kółko Rolnicze ,,Nad 
Rozogą’’ sołectwo Łęg Starościński-Walery i ten 
wieniec stał się reprezentantem naszego powiatu 
na dożynkach wojewódzkich w Radomiu. (Gdzie, 
jak się  okazało 28.sierpnia zajął II miejsce zob. s.   
). Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Lelis 
i CK-BiS otrzymali: za II. miejsce – Dzienny Dom 
Senior + w Durlasach; III. miejsce – sołectwo Alek-
sandrowo. Wyróżnienia otrzymały: Kółko Rolnicze 
,,Zagajnica’’ w Łodziskach, Kółko Rolnicze ,,Zręczne 
Ręce’’ w Łęgu Przedmiejskim. Nagrody za udział 
otrzymali: Sołectwo Gibałka, Mieszkańcy Olszewki, 
Sołectwo Szwendrowy Most, Sołectwo Szafarnia. 

Równie emocjonujący był II. konkurs na tra-
dycyjne potrawy regionalne p.n. Smaki Regionu, 
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Jubileuszowo, radośnie, ze szczepionką 
i pięknymi wieńcami 

Tegoroczne Regionalne Dożynki ,,Na Kurpiach’’ 
w Lelisie, które odbyły się 22. sierpnia,  nawiązały 
do jubileuszu 30.lecia tych uroczystości poprzez 
wybór starostów. Zostali nimi: Anna Ogniew-
ska, wieloletnia dyrektor GOK, a następnie 
GOK-O w Lelisie, obecnie prezes Kółka Rolniczego,, 
Zagajnica’’ w Łodziskach, która organizowała wiele 
poprzednich obchodów oraz Jan Bałon, radny 
i sołtys z Łodzisk, na którego łące w Łodziskach 
odbyły się pierwsze regionalne uroczystości 
dożynkowe. Tym razem, już jako starostowie, 
przekazali w imieniu rolników na ręce wójta Ste-
fana Prusika i przewodniczącego Rady Gminnej 
Anny Dobkowskiej tradycyjny bochen chleba 
z tegorocznych zbóż.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się w ko-
ściele parafialnym pw. MBNP Koncelebrujący Mszę 
św. dożynkową księża pobłogosławili dożynkowe 
dary oraz wieńce, które przygotowały sołectwa 
z naszej gminy. Następnie ruszył korowód, który 
otworzyła w tym roku liczna orkiestra kurpiow-
skich muzyków. Wieńce zostały ustawione przed 

sceną, a zespoły kurpiowskie, po obtańcowaniu 
wieńca dożynkowego przygotowanego przez 
,,Zagajnicę’’, przedstawiły barwne i radosne 
widowisko folklorystyczne przygotowane przez 
Orkiestrę Kurpiowską oraz Podsybkę Kurpiowską 
z Łęgu Przedmiejskiego. 

Pogoda dopisała, a nastroje licznie przybyłych 
gości, widzów i uczestników były wyśmienite, o co 
postarali się bardzo sprawnie prowadząca imprezę 
Agnieszka Kornaga-Bałdyga, a także pracownicy 
CK-BiS pod wodzą dyrektor Katarzyny Dobkow-
skiej-Wiśniewskiej. Na placu ustawiło się ponad 
30 stoisk i kiermaszów, w tym także stoiska z wy-
robami i tradycyjnymi potrawami od kół gospodyń 
wiejskich z Płoszyc, Nasiadek, Łęgu Starościńskie-
go-Walery, Łęgu Przedmiejskiego. natomiast na 
stadionie ZS w Lelisie obok dmuchańców i gier 
plenerowych pojawił się mobilny punkt szczepień 
przeciwko wirusowi Sars-2 COVID 19 sfinansowany 
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.  

Najwięcej emocji wzbudziły tradycyjne do-
żynkowe konkursy. Do konkursu na wieńce 

Wyłoniony w konkursie zwycięski wieniec z wykonawcami i fundatorem nagrody, starostą Stanisławem Kubłem

Artyści rozgrzali nas do białości
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Z życia samorządu 

To było pracowite lato dla nas wszystkich
Sesja w stanie zamaskowanym

Nowy zbiornik w SUW w Gnatach

Letnie miesiące nie sprzyjały wytężonej pracy, 
chociaż problemów nie brakowało. W tym czasie 
odbyła się tylko jedna XXIX nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy, którą zwołano na 19 sierpnia do 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Głównym po-
wodem jej zwołania była konieczność podjęcia nie-
zbędnych uchwał budżetowych, przede wszystkim 
dlatego, iż dochody Gminy zwiększyły się o 400 tys. zł 
głównie z dotacji oraz grantów. Informację o ich wy-
korzystaniu przedłożyła Radzie Bogusława Parzych, 
skarbnik Gminy. Z ustalonych w uchwale Rady Gmi-

ny wysokości dofinansowań wynika, ze o 100 tys. zł 
zwiększono kwotę na wyżywienie w przedszkolu 
samorządowym w Łęgu Przedmiejskim, 71 tys. zł 
otrzymała SP w Olszewce na pomoce szkolne, 77 tys. 
zł wpłynęło na dofinansowanie dla szkół do zakupu 
podręczników. Radni pozytywnie wypowiedzieli się 
także o wniosku sołectwa i zmianie przeznaczenia 
kwoty 2 tys. zł z  funduszu sołeckiego we wsi Szkwa 
na zagospodarowanie placu wiejskiego. 

Tekst i fot: Antoni Kustusz

Jak zapisał w swojej informacji o działalności Wójta 
Gminy przygotowanej na wrześniową sesję Rady 
Gminy wójt Stefan Prusik w okresie od 29. czerwca 
do końca sierpnia wiele się w naszej gminie działo. 
Jednym słowem to było pracowite lato dla nas 
wszystkich, nie tylko dla wójta. Oto co w tym czasie 
udało się zrealizować:
1. W zakresie inwestycji 
1) Zakończono i odebrano inwestycje pod nazwą:
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Gnaty, gm. Lelis” – odbiór końcowy odbył się w dniu 
15 lipca. Wartość robót wyniosła 1.404.804,33 zł brutto,
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
gminy Lelis – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 
w miejscowości Gnaty” – odbiór końcowy odbył się w 
dniu 31 sierpnia. Wartość robót wyniosła 134.271,72 
zł brutto,
2) Uzyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” pomoc 
finansową na inwestycję pod nazwą „Budowa Centrum 
Rekreacyjno-Edukacyjnego Gminy Lelis”, 
3) Zamontowano dwie lampy oświetlenia ulicznego. 
Wartość robót wyniosła 8.000,00 zł brutto.
4) Wykonano 3 przepusty drogowe w msc. Obierwia, 
Gnaty, Białobiel. 
Wartość robót wyniosła 13.600,00 zł brutto.
5) Odnowiono znaki drogowe poziome w msc. Gnaty, 
Nasiadki, Łęg Przedmiejski, Kurpiewskie. Wartość robót 
wyniosła 2.200,00 zł brutto
6) W 12. miejscowościach wyremontowano nawierzch-
nię dróg żwirowych na ogólną ilość 1872 m3 żwiru. 
Wartość robót wyniosła 137.520,00 zł brutto.

2. W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska
• zlecono firmie ,,CANIS” odłowienie i umieszczenie w 
schronisku jednego  bezpańskiego psa,
• udzielono pomocy w wypełnieniu 5. Wniosków o 
dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu 
„Czyste Powietrze”,
• przyjęto 71 wniosków o dofinansowanie prac na 
odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających 
azbest. Łączna masa zadeklarowanego odpadu: 244,623 
ton.  Gmina Lelis z WFOŚiGW otrzymała dofinansowanie 
na realizację ww. zadania w kwocie 30 000 zł. Przewidy-
wany koszt realizacji zadania to: 92 712,12 zł. 
• przyjęto od właścicieli gospodarstw rolnych 146 
wniosków na usunięcie folii rolniczych i innych od-
padów pochodzących z działalności rolniczej. Łączna 
masa zadeklarowanego odpadu to 138 ton. 
Przewidywany koszt realizacji w/w przedsięwzięcia 
wynosi 69.000,00 zł.  Złożono do NFOŚiGW wniosek 
o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w 
kwocie 62.963,00 zł.

3. W zakresie oświaty
1. Zebrano i zweryfikowano dane o dofinansowania 
na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.  
Kwota przyznana dotacji to 110 254,32 zł. 

2. Otrzymano dotację na stypendia szkolne. Kwota do 
wykorzystania za okres od września do grudnia wynosi 
129 600,00 zł. 

4. W zakresie pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał:
• zasiłki stałe dla 18. osób,
• ubezpieczenie zdrowotne dla 13. osób,
• zasiłki okresowe dla 6. rodzin, w tym: z powodu dłu-
gotrwałej lub ciężkiej choroby  dla 4. rodzin, z powodu 
bezrobocia dla 2. rodzin,
• zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życiowych m.in. na: dofinan-
sowanie do zakupu leków, odzieży, środków higieny 
osobistej, dojazdów do placówek służby zdrowia dla 
2. rodzin,
• specjalny zasiłek  celowy  na dofinansowanie do 
dojazdów do placówek służby zdrowia, pokrycia 
bieżących opłat związanych z użytkowaniem lokalu 
mieszkalnego dla  3. rodzin,
• schronienia dla 6. osób, w tym: 
- dofinansowanie do pobytu w Domu Pomocy Społecz-
nej i Rodzinnym Domu Opieki dla 4. osób,
- pobyt  w Schronisku dla  Bezdomnych Mężczyzn  
dla 2. osób,
• usługi opiekuńcze dla 6. osób, świadczone przez 4. 
opiekunki środowiskowe na podstawie umowy zlecenia,
• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywno-
ści dla 9. rodzin w ramach Programu „ Posiłek w szkole i 
w domu”,
• bezpłatne dożywianie w szkołach dla 31. dzieci (na 
okres od dnia 2. września do 23. grudnia 2021 roku)
• świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywno-
ściowych dla 1. osoby 
(w zamian za wypłatę środków finansowych tj. zasiłku 
celowego na żywność- osoba ma możliwość odebrania, 
ze sklepu,  artykułów spożywczych ),
• pracą socjalną objęto 85. rodzin. 
Pracownicy Socjalni oraz Asystent Rodziny wykonali 
m.in. :  
• 2 działania interwencyjne, ze względu na  m.in. 
podejrzenie nadużywania alkoholu przez rodziców i 
zaniedbywanie dzieci,
• wydali 11 ton żywności dla 470. osób w formie 
paczek żywnościowych, 
• prowadzili procedurę ,,Niebieska Karta” w 13. rodzi-
nach,
• zorganizowali 4 spotkania Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego, na które zgłosiło się 4. osoby bę-
dące ofiarami  przemocy oraz 2. sprawców  przemocy. 
• 13 rodzin z dziećmi objęto wsparciem asystenta 
rodziny.
• w 2. rodzinach przeprowadzono  rozmowy wyja-
śniające i mobilizujące dotyczące  poprawy funkcjo-
nowania osoby/ rodziny w społeczeństwie w zakresie 
wywiązywania się z obowiązku rodzicielskiego, 
zachowania abstynencji alkoholowej oraz właściwego 
wydatkowania świadczenia wychowawczego z pro-
gramu ,,Rodzina 500+”,

• w ramach współpracy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, który jest realizatorem 
projektu rządowego „Asystent osoby niepełnospraw-
nej” – OPS wspomagał i podtrzymywał gotowość 
rodziny  do  udziału ww. projekcie, współpracował w 
znalezieniu osoby do sprawowania funkcji „Asystenta 
osoby niepełnosprawnej”.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie, po raz pierwszy 
realizuje program rządowy „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2021, organizowany przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Gmina na realizację ww. pro-
jektu otrzymała środki  w wysokości 38 400,00 złotych.
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub 
opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
osobą niepełnosprawną,  doraźnej, czasowej  opieki 
zastępczej, która umożliwi  opiekunowi  odciążenie 
od codziennych obowiązków. W projekcie aktualnie 
uczestniczą 4 osoby niepełnosprawne z ograniczoną 
sprawnością ruchową tj.:
• 2. dzieci,
• 2. osoby dorosłe .
OPS skierował 65. dzieci na kolonie, z czego:
• 23 dzieci uczestniczyło w koloniach w Białym Dunaj-
cu zorganizowanych przez Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Ostrołęce. 
Dopłata rodziców do kosztów pobytu za jedno dziecko 
wynosiła 500 zł.
• 42. dzieci rolników uczestniczyło w koloniach orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras w 
Lublinie z czego: 24. dzieci pojechało w góry (m. Biały 
Dunajec), 18. dzieci nad morze (m. Rzucewo).
Dopłata za pobyt na koloniach za jedno dziecko wy-
nosiła 400 zł.

fragmenty z raportu Wójta Gminy
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W Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle na nowej 
scenie ustawionej w centrum byłego targowiska 
8. sierpnia odbyła się uroczysta gala wręczenia 
dorocznych Kurpików, statuetki obchodzącego 
w tym roku swoje 25 -lecie Związku Kurpiów. 
Nagrody, które wręczał Mirosław Grzyb, prezes 
Związku Kurpiów. przyznane za dokonania 
w 2020 roku stanowiły 20. edycję tego nie-
zwykłego i prestiżowego wydarzenia w życiu 
Kurpiowszczyzny. 
 Laureatami Kurpików ‘2020 w poszczególnych 
kategoriach zostali:
Twórczość ludowa – Czesława Samsel, miesz-
kanka Zalesia w gminie Myszyniec; Zofia Wołosz, 
mieszkanka Kadzidła; 

Nauka i pióro – dr Roman Gawrych, pochodzący 
z Nasiadek, rektor Wyższej Szkoły Społeczno-
-Ekonomicznej w Gdańsku;
Muzyka i Taniec – Paweł Łaszczych, muzyk, chore-
ograf, regionalista, mieszkający w Kadzidle, kierow-
nik zespołu ,,Kurpianka’’, przez kilka lat pracownik 
GOK-O w Lelisie; Kapela Miód na Serce, grająca 
w składzie: Agnieszka Zielewicz, Paweł Dąbkowski 
i Paweł Zielewicz, mieszkańcy gminy Zbójna, znani 
z występów na Kurpiowskim Graniu w Lelisie
Promowanie regionu – Kurpiowska Organizacja 
Turystyczna, pozarządowa organizacja założona 
w 2004 roku;
Pracodawca – firma SANPROD w Ostrołęce, która 
działa na rynku budowlanym od 1991 roku;
Budzenie tożsamości – Katarzyna Chętnik, 
dziennikarka z Warszawy, popularyzatorka oraz 
promotorka kultury i dziedzictwa Kurpiów. 
Współautorka książki „Kurpiowskie jadło i obycza-
je”. Prezeska Fundacji Adama Chętnika;
Edukacja regionalna –Tadeusz Kruk, regiona-
lista, redaktor „Wieści znad Orzyca”, autor wielu 
artykułów poświęconych Kurpiom. Mieszkaniec 
Drążdżewa w powiecie makowskim. Honorowy 
obywatel gminy Kadzidło;

Ochrona Dziedzictwa kulturowego – Justyna 
Kaczorek, mieszkanka gminy Baranowo i dyrek-
torka ośrodka kultury tamże; Grzegorz Fabiszew-
ski, nauczyciel, później dyrektor szkoły w Łysych, 
promotor zespołu „Łysozianie’’, wielce zasłużony 
dla organizacji Niedzieli Palmowej. Mieszkaniec 
gminy Łyse i jej wójt;
Działalność publiczna – Marian Krupiński, 
związany z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego, był wieloletnim radnym 
mazowieckim, mieszkaniec Ostrołęki; Robert 
Niedzwiecki, założyciel i pomysłodawca kilku 
organizacji oraz inicjatyw, takich jak Stowa-
rzyszenie Projekt Radomir czy Klub Aktywnych 
Dzieciaków w Obierwi. Sołtys tej miejscowości. 
Prowadzi kilkanaście stron na Facebooku, naj-
bardziej znane to: Kurpie – dla nas o nas, polska 
piękna wieś, fotografia Radomira;
Talent – Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
Kurpik Kadzidło, istniejący od 2007 roku, 

Laureatom oraz organizatorom tego wspa-
niałego przedsięwzięcia gratulujemy, życząc 
dalszych dziesiątków aktywnej działalności.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Jubileuszowe Kurpiki rozdane. Jeden trafił do naszej gminy.

Dziękujemy pani Halino Wyróżniony Sołtys Roku

Już emerytka, Halina Gontarzewska w gronie koleżanek i kolegów

Wielce zasłużona dla gminnej społeczności, 
długoletnia Sekretarz Gminy, Halina Gontarzew-
ska z dniem 15. lipca przeszła na emeryturę. Na 
pożegnalnym spotkaniu pracowników Urzędu 
Gminy wójt Stefan Prusik w niezwykle serdecz-
nych słowach dziękował pani Halinie z jej praco-
witość i kompetencję.

– Po tylu latach wspólnej pracy śmiało mogę 
powiedzieć, ze to dzięki pani Halinie jest dobrze 
przygotowany do obecnych trudnych warunków 
pracy. Jej spokój i rozwaga pozwalały rozwiązy-
wać najtrudniejsze zadania, a Jej podejście do 
pracy, wierność prawnym podstawom przygo-
towanych dokumentów, mogą być doskona-
łym przykładem dla młodszych pracowników. 
Dlatego mam nadzieję, ze jeszcze skorzystamy 
z pomocy pani Halinki w naszej pracy – stwier-
dził wójt ze wzruszeniem w głosie, wręczając już 
emerytce, piękny bukiet kwiatów. 

Jak zapisano w okolicznościowym liście od 
Wójta Gminy wręczonym wraz z kwiatami, pani 
Halina ponad 44 lata przepracowała w Urzędzie 
Gminy w Lelisie. Początkowo jako stażystka, póź-
niej referent, starszy referent, inspektor, kierownik 
referatu, a następnie przez 32 lata piastowała 
kierownicze funkcje Sekretarza Urzędu Gminy, 
Sekretarza Gminy i zastępcy Wójta Gminy, zawsze 
biorąc odpowiedzialność  za społeczność gminy. 
Jakby dla podkreślenia pracowitości i troski, jaką 
na co dzień wykazywała się pani Halina współ-
pracownicy podarowali jej piękne albumowe 
wydanie ,,Święci i błogosławieni każdego dnia’’. 

Były słowa podziękowań i łzy wzruszenia, ale 
także okazja do wspólnego zdjęcia z szanowną 
emerytką.  Wiele zdrowia i radości pani Halino, 
bo i ,,Wieści Gminne’’ wiele Pani zawdzięczają.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Kamil Stepnowski, 
sołtys wsi Aleksandrowo

Kamil Stepnowski, 
sołtys wsi Aleksandro-
wo został wyróżniony 
w konkursie ,,Sołtys 
Roku 2020’’. Konkurs 
zorganizowany był po 
19. przez redakcję ,,Ga-
zety Sołeckiej’’ i Kra-
jowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. Jego celem 
jest promowanie naj-
bardziej aktywnych 
sołtysów oraz postaw 
obywatelskich.

O tym, kto zostanie nominowany do tej pre-
stiżowej nagrody decyduje kapituła konkursu 
w składzie: członkowie zespołu redakcyjnego 
oraz przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów.

Do udziału w konkursie, jak wynika z regula-
minu, może zostać zgłoszony sołtys, który swoją 
funkcję pełnił co najmniej jedną pełną kadencję 
i w dniu wysłania zgłoszenia nadal tę funkcję 
pełni. Kamil Stepnowski był jedynym nominowa-
nym w województwie mazowieckim. Zgłoszenie 
Kamila Stepnowskiego do konkursu nastąpiło za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Projekt Radomir 
oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Aleksandrowo.

Kamil Stepnowski znalazł się w gronie 10. wy-
różnionych sołtysów z całego kraju. Gratulujemy. 

Fot.: Antoni Kustusz
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Nie zapomnimy dziedzictwa Kurpiów

Wsparcie dla aktywnych, wzór dla innych

Reprezentańci Gminy podpisują umowę

Beneficjęci z Łęgu Starościńskiego-Walery i Gnatów z wójtem i Barbarą Gałązką z RZR, KiR

W hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lelisie 30 
sierpnia członkowie zarządu województwa mazo-
wieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska 
podpisali umowy z beneficjentami projektów 
wspieranych ze środków budżetu województwa 
i UE dla podmiotów z regionu ostrołęckiego.  

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza do 
21 szkół z naszego regionu trafią stanowiska 
komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, lap-
topy, projektory i zestawy internetu mobilnego. 
Z naszej gminy takie wsparcie otrzymała Szkoła 
Podstawowa w Olszewce.

Z kolei mazowiecki program wsparcia infra-
struktury sportowej realizowany jest od 2018 r.  
W tym roku z ponad 270 nadesłanych wniosków 
radni województwa wskazali 206 inwestycji, które 
otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza w wy-
sokości prawie 31 mln zł. Właśnie w ramach tych 
środków nasza gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 200 tys. zł na budowę Centrum Re-
kreacyjno-Edukacyjnego Gminy Lelis, a umowę 

podpisał wójt Stefan Prusik i Bogusława Par4zych, 
skarbnik gminy. 

Spotkanie w Lelisie było także okazją  do podpi-
sania umów w ramach współpracy Województwa 
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi 
w obszarze ,,Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych’’. Zadanie 2. 
Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych spo-
łecznie. Z terenu subregionu ostrołęckiego dofi-
nansowanie otrzymało 88 organizacji pozarządo-
wych, w tym 37 z powiatu ostrołęckiego. W gronie 
tych wyróżniających się swoją aktywnością kół 
gospodyń wiejskich, zasługujących na wsparcie 
kwotą 5 tys. zł znalazły się KGW Gnaty, Kółko 
Rolnicze „Olszewianki” z Olszewki oraz Kółko 
Rolnicze ,,Nad Rozogą’’ z Łęgu Starościńskiego. To 
wielki sukces tych społeczności i cenne wsparcie 
dla dalszych, wspaniały pomysłów. Gratulujemy.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Entuzjazm młodzieży i zgodna współpraca 
społeczności Łęgu Przedmiejskiego, OSP i Kółka 
Rolniczego ,,Zręczne ręce’’ nie zaprzepaściły 
dorobku zespołu ,,Pniaki Krzaki’’ po jego rozwią-
zaniu. Zrodził się pomysł, aby wokół młodzieży 
z Zespołu Folklorystycznego ,,Podsybka Kurpiow-

ska’’ zawiązać stowarzyszenie, które podejmie się 
kultywowania folkloru w Łęgu i okolicy. Inicjator 
i pomysłodawca, Janek Karczewski, wspierany 
przez sołtysa i radnego Eugeniusza Bieńkow-
skiego oraz Bogumiłę Majewską – Madrak z KGW, 
z ogromną energią zabrał się do przekuwania 

tego pomysłu w czyn. I oto 7. lipca, w sali remi-
zy OSP zebrali się członkowie założyciele oraz 
sympatycy zawiązującego się stowarzyszenia 
zwykłego, które rejestruje się w starostwie powia-
towym. Wójt Stefan Prusik zapewnił zebranych, że 
gminny samorząd udzieli wszelkiej pomocy i za-
chęcał do poszukiwania różnych form wsparcia 
dla ochrony dziedzictwa folklorystycznego, jakie 
za cel stawia sobie stowarzyszenie.

Zebranie sprawnie poprowadził Janek Kar-
czewski. Zgodnie z przepisami zaakceptowano 
projekt statutu i wyłoniono władze Podsybki. 
Prezesem wybrano Jana Karczewskiego, wice-
prezesem – Michała Orłowskiego z Czerwina, 
sekretarzem – Anetę Pędzich i skarbnikiem – 
Milenę Sobiech. Do komisji rewizyjnej wybrano: 
Grzegorza Podbielskiego, mieszkańca Tyszki 
– Nadbory, Krystynę Żyłowską i Mateusza Mi-
chalskiego z Zalesia. Jak widać już poprzez swój 
skład nowe stowarzyszenie będzie miało zasięg 
powiatowy, a o zainteresowaniu jego działalno-
ścią świadczyła obecność wójta gminy Czerwina 
Grzegorza Długokęckiego. 

Zebranie zakończył, a jakże, popis muzycznych 
zdolności zespołu, a także wspólne zdjęcie – na 
pamiątkę i z dobrymi życzeniami.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz 
Uczestnicy zebrania zawiązującego Stowarzyszenie ,,Zespół Folklorystyczny Podsybka Kurpiowska’’
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Jubileuszowo, radośnie, ze szczepionką i pięknymi wieńcami (cd. ze str. 1)

W hołdzie dla tych, którzy żywią i bronią

Z Łęgu Starościńskiego
 - Walery na dożynki 
wojewódzkie

w którym nagrody ufundował Bank Spółdzielczy 
w Ostrowi Mazowieckiej oraz Wójt Gminy Lelis. 
Na konkurs dostarczono 25 regionalnych potraw 
z naszej gminy. Cztery równorzędne I miejsce 
przyznano: KGW ,,Borówki’’ z Lelisa, Teresie 
Bieńkowskiej z Łęgu Przedmiejskiego, Karolinie 
Kurpiewskiej z Kurpiewskich Starych oraz KGW 
w Gnatach. Cztery równorzędne nagrody za II 
miejsce  otrzymali: Dzienny Dom ,,Senior+’’ Durla-
sy, mieszkańcy Olszewki, Kółko Rolnicze ,,Zagajni-
ca’’ z Łodzisk, Hanna Mrozek i Maria Choroszewska 
ze szwendrowego Mostu. Nagrody za III miejsce 
otrzymali: Elżbieta Surgiewicz z Kurpiewskich 
Starych, Marzena Prusaczych z Nasiadek, Anna 
Pędzich z Nasiadek i KGW z Gąsek. Wyróżnienia 
otrzymali: Celina Kruczyk z Łęgu Starościńskiego, 
Agnieszka Parzych z Nasiadek, Krystyna Żyłowska 
z Łęgu Przedmiejskiego, Milena Sobiech z Łęgu 
Przedmiejskiego, KGW z Gibałki, Monika Czeleń 
z Lęgu Starościńskiego-Walery, Kółko Rolnicze 
,,Nad Rozogą’’, Kółko Rolnicze ,,Bociani Zakątek’’ 
w Nasiadkach, Halina Gromek z Nasiadek, Janina 
Piątek z Łodzisk, Malwina Rudzik z Lelisa, Maria 
Kaczyńska z Nasiadek i KGW ,,Dąbrowianki’’ 
z Dąbrówki. 

Po konkursowych emocjach bawiono się do 
późna w noc, a zaproszeni przez CKB-S znani 
i lubiani artyści: Michał Sawicki z synem, Partycja 
Runo z zespołem tanecznym, Danzel, rewia ta-
neczna Tancerze pl  oraz pary tańca towarzyskie-
go z klubu Atria,  rozgrzali widownię do białości.  
 Choć nie wszystkim dobrze taka rozgrzewka 
służyła, o czym dowiedzieliśmy się z policyjnych 

raportów donoszących 
o dokonaniach co bar-
dziej krewkich uczest-
ników naszego, wspól-
nego dożynkowego 
święta. I to także był 
pierwszy taki incydent 
w 30.letniej tradycji do-
żynek w naszej gminie. 
Na szczęście tylko na 
marginesie, bo wszyscy 
bawili się doskonale. 

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz 

„Wieści Gminne”

Starostowie dożynek z Kółkiem Rolniczym ,,Zagajnica’’ z Łodzisk

Poświecenie darów i wieńców u wrót kościoła. 
Wieniec z Łęgu Przedmiejskiego

Laureaci II. miejsca na dożynkach wojewódzkich

W święto Matki Boskiej Zielnej oraz w świę-
to Wojska Polskiego, 15. sierpnia w kościele 
parafialnym pw. NMP Ostrobramskiej Matki 
Miłosierdzia w Dylewie proboszcz ks. Robert 
Zieliński odprawił uroczystą dożynkowa Mszę 
św. dziękczynno-błagalną w hołdzie tych, którzy 
żywią i bronią.  W uroczystości, która rozpoczęła 
się od złożenia kwiatów u podnóża krzyża i obe-
lisku  poświęconego ,,Bohaterom poległym za 
wolną Ojczyznę’’, uczestniczyły delegacje sołectw 
z parafialnej społeczności. W tym roku gospoda-
rzem dożynek było sołectwo w Szafarni, a piękny 

wieniec dożynkowy wraz z darami przyniosła 
do kościoła grupa parafian z sołtysem Józefem 
Deptułą na czele. Wieńce i dary przygotowały 
do poświęcenia także Gibałka i Dylewo Nowe. 

Po Mszy św. i poświeceniu wieńców dla do-
brych przyszłorocznych plonów, delegacje wsi 
spotkały się przy wspólnych zdjęciach z udziałem 
księdza proboszcza oraz obecnego na uroczysto-
ści wójta Stefana Prusika, a następnie bawiono 
się na grillowym pikniku w proboszczowym 
sadzie. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz

Członkowie Kółka Rolniczego ,,Nad Rozogą’’ 
przede wszystkim chcieli, aby ich dożynkowy 
wieniec pokazał ich tradycję, wiarę i umiłowanie 
przyrody. Pracowicie gromadzili kłosy różnych 
zbóż, nasiona i ździebła, a sołtys Grzegorz 
Czeleń oraz radny Józef Szczubełek zgodnie 
pospawali konstrukcję dla nowego, bo innego 
niż w ubiegłym roku, wieńca. Miał być bardziej 
okazały i bogatszy, a okazało się, że zwyciężył 
na gminnym konkursie i jako reprezentant po-
wiatu ostrołęckiego zajął II miejsce w konkursie 
wojewódzkim.

– Do zwycięstwa zabrakło kilku drobnych 
szczegółów, jak nam powiedzieli członkowie 
jury, ale i tak cieszymy się bardzo, bo pokazali-
śmy naszą kurpiowska tradycje i wiarę – z dumą 
powiedział po powrocie Sołtys Grzegorz Czeleń, 
dziękując wszystkim paniom, którzy pracowały 
przy wiciu wieńca oraz Sławomirowi Majewskie-
mu, który zajmował się sprawami organizacyj-
nymi. Warto było, bo i nagroda zacna.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Gibałka ma gdzie się bawić Noc Świętojańska na inaugurację

Święto Barci w Dąbrówce

F E S T Y N Y,  W A K A C J E ,  W A R S Z T A T Y  I  S Z C Z E P I O N K I

Plac wiejski w Gibałce, powstały dzięki stara-
niom sołtys Moniki Kobrzenieckiej-Szczubełek, 
wspieranej przez członkinie Rady Sołeckiej i KGW, 
na części placu pozostałego po planowanej 
w latach 60-tych budowie szkoły, uzyskał nowe 
życie. Plac został uporządkowany, po uzyskaniu 
dofinansowania teraz został ogrodzony, zbudo-
wano solidną altanę, a także doprowadzono tam 
z sąsiadującego z placem boiska oświetlenie oraz 
wodę ze studni wykopanej przez firmę  urodzo-
nego w Gibałce Henryka Niecieckiego. Jak to 
pod ręką kobiet pojawiły się rabaty kwiatowe i  
ozdobne krzewy. Jednym słowem aby było tak, 
jak w domu, u siebie – podkreśla sołtys Monika. 

Uroczyste i radosne oddanie do użytku wiej-
skiego placu odbyło się 25. lipca w trakcie festynu 
rodzinnego, zainaugurowanego polową Mszą św. 
odprawioną w dniu św. Jakuba i św. Krzysztofa przez 

ks. Roberta Zielińskiego, proboszcza parafii pw. 
NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Dylewie. 

Po Mszy św. wręczono nagrody dla dzieci, które 
uczestniczyły w wiejskim konkursie na kartkę 
wielkanocną (zob. fot. poniżej), a także upominki 
dla młodych małżonków z Gibałki, którzy w tym 
roku pobrali się, co pani sołtys ogłosiła, jako nową 
tradycję wsi. 

No i przystąpiono do wspólnej zabawy. Była 
też wspaniała okazja do tańca, a to za sprawą 
Kapeli Od Kurpsi. W trakcie zabawy do zgroma-
dzonych na placu mieszkańców dołączył wraz 
z radnym sejmiku mazowieckiego Mirosławem 
Augustyniakiem, wójt Stefan Prusik, który pogra-
tulował mieszkańcom wspólnego wysiłku i życzył 
wszystkim mieszkańcom Gibałki i ich gościom 
wspaniałej zabawy. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Na placu przy świetlicy wiejskiej oraz siedzi-
bie KGW w Dąbrówce 25.lipca, po zakończeniu 
odpustowych ceremonii w kościele parafialnym 
pw. Św. Anny, bawiono się doskonale na pierw-
szym festynie pod nazwą Święto Barci, które 
stało się okazją do zaprezentowania dorobku 
w  działalności i smakowitości przygotowanych 
przez mieszkańców okolicznych wsi oraz repre-
zentacje KGW z naszej gminy. Po uroczystych 
powitaniach w festynowy nastrój wprowadziła 
licznie zebranych mieszkańców i gości odrodzona 
Kurpiowska Podsybka z Lęgu Przedmiejskiego 
pod kierunkiem Janka Karczewskiego. Zabawy 
i jadła starczyło dla wszystkich. W konkursach 
sportowych organizowanych przez Radę Gmin-

nego LZS i Dariusza Mroza zmierzyło się ponad 
50. dzieci, a dorośli konkurowali w przeciąganiu 
liny, które wygrali Żonaci, ale później podzielili się 
zwycięską beczułką piwa z przegranymi kawale-
rami. W konkursach dla dzieci najlepsze wyniki 
uzyskali: w grze ringo – I m. Piotr Dąbrowski, II m. 
Natalia Szymczyk, III m. Piotr Sztejna; w skakance: 
I m. Piotr Dąbrowski, 92 razy w ciągu 1. Minuty; 
II m. Monika Garbalińska, 87, III m. Andżelika 
Kłos, 65, IV m. Klara Kamińska, 63, V m. Patrycja 
Mróz, 63 razy. 

W konkursie kulinarnym na najlepsze potrawy 
surowe jury obradujące pod przewodnictwem 
radnego powiatowego Waldemara Pędzicha 
uznało, że I. miejsce należy się wyrobom przy-

gotowanym przez KGW ,,Bociani Zakątek’’ z Na-
siadek, przed KGW w Gnatach, KGW w Białobieli 
oraz KGW Olszewka i sołectwo Szkwa. 

– Wszystkie wyroby były rewelacyjne, ale coś 
trzeba było wyróżnić i jury wzięło tę decyzję 
na klatę – powiedział przy podsumowaniu 
Waldemar Pędzich zapraszając wszystkich do 
degustacji regionalnych przysmaków. Nagrody 
wręczyli wójt Stefan Prusik oraz radny mazowiec-
ki Mirosław Augustyniak w towarzystwie sołtysa 
Tadeusza Dudy i radnego Roberta Jana Pianki, 
organizatorów i gospodarzy festynu.

Tekst i fot.:  Antoni Kustusz

Nawiązanie do tradycji festynów Nocy Święto-
jańskiej stało się dla sołectwa w Nasiadkach do-
bra okazją aby 3. lipca zainaugurować działalność 
nowej świetlicy wiejskiej. Na dobrze zagospoda-
rowanym placu gromada dzieciaków bawiła się 
i rywalizowała w różnych konkursach pod okiem 
rewelacyjnej Agnieszki Kornagi – Bałdygi, dorośli 
ścigali się w niezwykłych przebraniach, ech, boki 
zrywać. Wszystkim gratulowali wójt Stefan Prusik 
oraz Anna Dobkowska – przewodniczący Rady 
Gminy oraz Barbara Gałązkowa z Regionalnego 
Związku Kółek Rolniczych. Jednak najważniejsza 
była sąsiedzka licytacja charyta-
tywna, którą KGW ,,Bociani Za-
kątek’’ z prezesową Agnieszką 
Parzych zorganizowało na rzecz 
chorego Damiana ze swojej 
wsi. Nikt nie żałował ofert, a do 
tego było wesoło, bo fanty były 
i cenne, i dowcipne, nawet 
okazała butelka nasiadkówki, 
słoik latosiego miodu oraz duża 
porcja wspaniałych naleśników. 
O dobry nastrój dbał młody 
utalentowano harmonista Alek-
sander Pianka z Dąbrówki.  

W głównym punkcie festynu 
pod okiem Ireny Bachmury pró-
bowano wicia świętojańskich 

Jury dokonuje kulinarnego wyboru Podsybka Kurpiowska wkracza na scenę
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Smaki regionu urzekły w OlszewceNoc Świętojańska na inaugurację

F E S T Y N Y,  W A K A C J E ,  W A R S Z T A T Y  I  S Z C Z E P I O N K I

Rękodzieło prawie już zapomniane – reaktywacja

wianków, które oceniono w bogato i dowcipnie  
nagrodzonym konkursie, a następnie po barw-
nym korowodzie nad pobliską rzeczkę (zob. fot. 
poniżej) spuszczono na wodę. Po powrocie trady-
cyjnie bawiono się do późna w noc, korzystając 
z bogato i smakowicie zastawionego stołu przy-
gotowanego przez znane ze swoich kulinarnych 
umiejętności gospodynie z ,,Bocianiego Zakątka’’, 
wsparte przez panie z KGW ,,Dąbrowiaki’’. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Niefortunnie, bo razem z regionalnymi dożyn-
kami, 22. sierpnia w Szkole Podstawowej w Ol-
szewce spotkały się reprezentacje kół gospodyń 
wiejskich z naszego regionu, by zaprezentować 
swój dorobek w ramach akcji ,,Smaki Regionu’’. 
Akcję organizuje Regionalny Związek Rolników,  
Kółek i Organizacji Rolniczych na czele z Barbarą 
Gałązką, a zamieszanie wynikało z konieczno-
ści dotrzymania terminów projektu. Wszystko 
udało się wyśmienicie i niezwykle smakowicie. 

Z gościny Kółka Rolniczego ,,Olszewianki’’, które 
wszystko przygotowały, ale także pochwaliły 
się swoimi wyrobami i wspaniałymi potrawami 
i wypiekami, skorzystały koła gospodyń z KGW 
Przedświtu, KGW z Krobi, KGW w Tatarach, KGW 
w Jednorożcu, KGW w Chudku, KGW w Gąsewie. 
Występy oraz smakowite potrawy sfilmował 
Dariusz Mróz, więc wszystko pozostało nie tylko 
w pamięci bardzo zadowolonych uczestników. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Kółka rolnicze: ,,Zręczne ręce’’ w Łęgu Przed-
miejskim oraz ,,Nad Rozogą’’ w Łęgu Starościń-
skim Walery, a także ,,Zagajnica’’ w Łodziskach’’  
uczestniczyły w dniach od 10 do 20 lipca 
w serii spotkań warsztatowych zorganizowa-
nych w ramach operacji ,,Organizacja inicjatyw 
edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru 
kurpiowskiego z zakresu zachowania dziedzictwa 
na terenie LGD Kurpsie Razem’’. Instruktorami 
byli znani twórcy ludowi z naszego terenu Cze-
sława Lewandowska, Andrzej Staśkiewicz i inni. 

Warsztaty odbywały się w siedzibach kółek 
i zgromadziły liczną grupę zainteresowanych 
mieszkańców naszej gminy zarówno dorosłych, 
jak i dzieci. W Łęgu Przedmiejskim uczono się 
wicia kierca i więńca dożynkowego pod hasłem 
,,Rękodzieło prawie już zapomniane – reaktywa-
cja”, w Łęgu Starościńskim pod hasłem ,,Tradycja 
w trzech odsłonach’’ wykonano pająka, kierca ze 
słomy i grochu oraz uczono się rzeźbić w drew-
nie, natomiast w Łodziskach zgodnie z hasłem 
,,Z tradycją w przyszłość’’ powstały przepiękne 

pająki i kierce, a także wieniec dożynkowy na uro-
czystości w Dylewie i Lelisie. Gospodarze szkoleń 
przyjmowali gości smakowitymi wypiekami i ka-
napkami, a wszystko odbywało się w prawdziwie 
przyjacielskiej atmosferze i solidnie.

My w trakcie zajęć odwiedziliśmy Łęg Przed-
miejski, gdzie spotkano się u sołtysa Eugeniusza 
Bieńkowskiego oraz Łęg Starościński Walery, 
gdzie gości przyjmowali Grzegorz i Monika 
Czeleniowie. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

„Zręczne ręce” z Łęgu Przedmiejskiego W Łęgu Starościńskim-Walery przy wspólnym stole chumory dopisywały

Olszewianki zapraszają do smakowitego stołu
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Do Przedszkola Samorządowego w Lelisie i 
Przedszkola Samorządowego w Łęgu Przedmiej-
skim będzie uczęszczało 146. przedszkolaków 
w wieku od 3. do 5. lat. 

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
uczęszczać będzie 132. dzieci od 5. do 6. lat oraz 
do szkół podstawowych klasy I-VIII uczęszczać 
będzie ogółem 808 uczniów, w tym:
• SP Białobiel –167. uczniów,
• SP Dąbrówka –79,
• SP w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Lelisie  – 171,     
• SP Łęg Przedmiejski –163    
• SP im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim –70, 
• SP Nasiadki – 45, 
• SP Obierwia – 49, 
• SP Olszewka – 64. uczniów.

W szkołach i przedszkolach zatrudnionych 
jest ogółem 175. nauczycieli (na 150,69 etatu),  
z czego: 5. nauczycieli przebywa na długotermi-
nowych zwolnieniach, a 26. nauczycieli pracuje 
w dwóch, trzech a nawet czterech placówkach. 
Poszczególne szkoły zatrudniają:
• SP Białobiel – 24. nauczycieli na 19,45 etatu,
• SP Dąbrówka – 18. na 18,01 etatu,      
• SP w Zespole Szkół w Lelisie  – 34.  na 31,02 

etatu,                                                                                                
• SP Łęg Przedmiejski – 26. w tym 26,54 etatu,   
• SP im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim 

–19. na 14,64  etatu,   
• SP Nasiadki – 18. na 13,22 etatu, 
• SP Obierwia –19. na 13,38  etatu,           
• SP Olszewka – 17.  na 14,43  etatu.

Docelowo w szkołach naszej gminy  w nowym 

roku szkolnym będzie pracowało 53. pracowni-
ków obsługi i administracji (bez pracowników 
sezonowych).

Fot. Antoni Kustusz

Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021 (wg danych ZASiP) 

Nowe Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim 

Złote dziesiątki Gminy Lelis
Za nami kolejny rok szkolny 2020/2021, w którym szkolne społeczności, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele, a wiec my wszyscy zmagaliśmy się z  

pandemią koronawirusa COViD-19. W pamięci pozostały dobre wspomnienia, ale również świadomość ubiegłorocznych dokonań i zebranych doświad-
czeń. Szkolne społeczności naszej Gminy w minionym roku szkolnym wzmocniły się o nowe więzi, szkoły są teraz lepiej wyposażone, a ich uczniowie  
odnotowali wiele sukcesów i cennych dokonań. Były one zarówno rezultatem wspólnej, szkolnej pracy, jak też sukcesem indywidualnym, osiągniętym 
w wyniku własnych starań, często kosztem wielu wyrzeczeń i dużego wysiłku nie tylko w formie nauki w klasach, ale także nauki zdalnej. Coraz częściej 
te osobiste osiągnięcia nazywamy kompetencjami, bo też stanowią one swoistą inwestycję w przyszłe możliwości zawodowej kariery, dają umiejętności, 
które zaowocują na studiach czy w pracy zawodowej. Dlatego uczniów, którzy znaleźli się w Złotych Dziesiątkach Gminy Lelis traktujemy jako dobrze 
zapowiadających się przyszłych obywateli, znanych naukowców, budowniczych, sportowców. Ich udział w tym rankingu traktujemy jako najwyższe  
uznanie dla całorocznej pracy, dla uzyskanych wyników zarówno w nauce, jak i w zdobytych kompetencjach, a to dzięki pracy w samorządzie szkolnym, 
w trakcie sportowych zmagań, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wszystkim, którzy znaleźli się w tegorocznej edycji Złotych Dziesiątek 
Gminy Lelis, a także ich wychowawcom, nauczycielom i rodzicom,  serdecznie gratulujemy, życząc zarazem wymiernych sukcesów w kolejnym roku 
szkolnej pracy. Na jej rezultaty czekają nie tylko rodzice, ale także czeka cała nasza gminna wspólnota. Jesteśmy przekonani, że nasi złoci absolwenci 
poradzą sobie w każdej sytuacji, czego im samym oraz ich rodzicom z całego serca życzymy. 

                Przewodniczący Rady Gminy      Wójt Gminy
     Anna Dobkowska                   Stefan Prusik

Szkoła Podstawowa w Białobieli
1. Filip Pawelec, kl. VIII,
2. Magdalena Mikulak, kl. VIII,
3. Karolina Pędzich, kl. VIII,
4. Igor Dumała kl. VIII,
5. Daria Parzychowska, kl. VII,
6. Julia Wojtylak, kl. VII,
7. Aniela Białobrzeska, kl. VII,
8. Wiktoria Tercjak, kl. VII,
9. Sylwia Salamucha, kl. V,
10. Oliwia Półtorak, kl. IV 

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
1. Ada Śnietka, kl. IV,
2. Wiktor Potkaj, kl. VI,
3. Oliwia Brzozowska, kl. V,
4. Zuzanna Bałdyga, kl. VII,
5. Julia Denkiewicz, kl. III,
6. Zuzanna Kamińska, kl. II,
7. Ewa Puławska, kl. I,
8. Joanna Puławska, kl. IV,
9. Malwina Chrostowska, kl. VIII
10. Weronika Bobrowiecka, kl. VIII

Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkół im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Lelisie
1. Maria Staniek, kl. VIb,
2. Julita Prusaczyk, kl. Via,
3. Gabriela Korzeniecka, kl. VII,
4. Szymon Biedrzycki, kl. IV’
5. Wiktoria Prusińska, kl. VIII,
6. Julia Szymczyk, kl. VIII,

7. Joanna Sakowska, kl. VIb,
8. Nikola Prusińska, kl. VIb,
9. Gabriela Majk, kl. VIb,
10. Olga Wieremiejczyk, kl. VII.

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim
1. Adrianna Kowalska, kl. VII,
2. Wiktoria Piekarska, kl. VI,
3. Zuzanna Laskowska, kl. IV,
4. Milena Nalewajk, kl. IV,
5. Mikołaj Szczubełek, kl. V,
6. Łukasz Kapka, kl. VI,
7. Dominika Pyskło, kl. VII, 
8. Martyna nalewajek, kl. IV, 
9. Martyna Kaliszewska, k. IV,
10. Magdalena Sul, kl. IV. 

Szkoła Podstawowa im,  Św. Jana Pawła II w 
Łęgu Starościńskim
1. Kacper Nalewajk, kl, VI
2. Miłosz Niechoda, kl. V
3. Magdalena Niechoda, kl. VIII
4. Miłosz Brzóska, kl. VII
5. Anna Kubeł, kl. VIII
6. Katarzyna Andrzejczyk, kl. VI
7. Aleksandra Surgiewicz, kl. VIII
8. Zuzanna Staśkiewicz, kl. IV
9. Wiktora Nadolna, kl. VII
10. Kacper Murach, kl. VIII

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach
1. Oliwia Parzych, k. VI
2. Paula Nasiadka, kl. VI
3. Błażej Mrozek, kl. IV
4. Wiktor Pawelczyk, kl. VIII
5. Wiktoria Wiska, kl. III
6. Lena Mrozek, kl. III
7. Hubert Kowalczyk, kl. II 
 
Szkoła Podstawowa w Obierwi
1. Julia Waszkiewicz, kl. VII,
2. Gabriela Kowalczyk, kl. VII,
3. Kamil Kaczyński, kl. VII, 
4. Tomasz Dawid, kl. VIII,
5. Zofia Szczepanek, kl. IV,
6. Nadia Bednarczyk, kl. VI, 
7.  Filip Kowalczyk, kl. VI,
8. Błażej Kubeł, kl. VII,
9. Alicja Charucka, kl. IV, 
10. Maja Zera, kl. IV. 

Szkoła Podstawowa w Olszewce
1. Rafał Ciak, kl. VII,
2. Miłosz Antoszewski, kl. VI,
3. Milena Wołosz, kl. VI,
4. Filip Grzejka, kl. VIII,
5. Zuzanna Dolata, kl. VI,
6. Igor Choroszewski, kl. VIII,
7. Piotr Sypniewski, kl. VIII,
8. Julia Wądołkowska, kl. V,
9. Maria Dziergowska, kl. II,
10. Natalia Ciak, kl. I.
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Henryk Kulesza 
nagrodzony 
w Kazimierzu Dolnym

To były udane wakacie
Najsmutniejsze są wakacje spędzane w domu, 

zwłaszcza po okresie długotrwałej nauki zdalnej. 
Dlatego właśnie z myślą o dzieciach spędzających 
takie wakacje CK-BiS przygotował bogatą ofertę 
kulturalno-rozrywkową. Zajęcia odbywały się 
w okresie od 19. do 30. lipca od poniedziałku 
do piątku. W sumie uczestniczyło w nich 60. 
dzieci w wieku od 4. do 18. lat. Nad wakacyjnym 
pobytem podczas zajęć czuwali pracownicy CK-
-BiS w Lelisie. W ramach tych zajęć odbywały się 
zajęcia artystyczne, różne turnieje, gry i zabawy 
sportowe na świeżym powietrzu. Z pewno-
ścią każdy znalazł dla siebie coś ciekawego.  
 Pierwszy i drugi dzień upłynął w atmosfe-
rze zmagań sportowych. Uczestnicy poznali 
m.in. jedną z najstarszych gier zespołowych 
na świecie, czyli indyjskie kabaddi. Zajęcia 
poprowadzili aktualni Mistrzowie Europy w tej 
dyscyplinie sportu. Drużynowa gra „dotknij i ucie-
kaj” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 
wśród uczestników. Nie ma, co się dziwić, 
nauka zdalna i brak sportu sprawiły, że dzieci 
przywykły do siedzącego trybu życia. Dwu-
dniowe zmagania z kabaddi zakończyły się 
sportową rozgrywką. Wręczone zostały pu-
chary i pamiątkowe medale (zob. fot. poniżej).  
 Kolejny dzień przyniósł szereg nowych do-
świadczeń. Tym razem kulinarnych. Wspólne 
przygotowywanie i pieczenie smakołyków po-
budziło wyobraźnię i doskonale zintegrowało 
grupę. Młodzi kucharze wykazali się inwencją 
twórczą dekorując babeczki oraz tworząc owo-
cowe postacie. Te warsztaty zdecydowanie cie-
szyły się największym zainteresowaniem wśród 
uczestników wakacyjnych zajęć. W czwartym 
dniu naszych spotkań rozwijane były talenty. 
Wierzymy bowiem głęboko, że każde dziecko 
je posiada. Zabawa w teatr i nauka gry na 
instrumentach bardzo pobudziła wyobraź-
nię uczestników. „Teatr cieni” przeniósł dzieci 
w bajkowy świat, odrywając je od codzienności, 
rozbudził też wiarę we własne siły. Podobnie 
było z muzyką, dzieci poczuły radość i swobo-
dę. Miłym zaskoczeniem, była wizyta aktorów 
krakowskiego Teatru Maska. Spektakl pt. ,,Kto 
w bibliotece gości i kradnie mądrości” podobał 

się młodym widzom, bo nie zabrakło humoru, 
a dzieci brały czynny udział w przedstawieniu. 
Publiczność nagrodziła artystów gromkimi 
brawami, nie zabrało też pamiątkowego zdjęcia.  
 Ciekawą formą spędzenia kolejnego dnia był 
trening z klubem piłkarskim Korona Ostrołęka. 
Uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda pro-
fesjonalny trening piłkarski oraz co zrobić by 
tym piłkarzem zostać. Obecnie klub stawia na 
wychowanie młodych pokoleń piłkarzy. Kto wie, 
może za kilka lat wśród chłopców z gminy Lelis 
wyrośnie piłkarz na miarę gwiazd reprezentacji 
Polski? Kolejny dzień, upłynął pod hasłem: ,,STOP 
przemocy’’. Dzieci dowiedziały się jak radzić sobie 
z agresją i przemocą w codziennych sytuacjach. 
Obejrzały też  film profilaktyczny, po którym 
dzieci zabrały się za malowanie plakatów o za-
pobieganiu tego zjawiska w szkole i w domu. 

Przedostatni dzień wakacyjnych zajęć upłynął 
w artystycznym klimacie. Uczestnicy wzięli udział 
w profesjonalnych warsztatach wyrobów z wikli-
ny, ceramiki i witrażu. Zajęcia pozwoliły nie tylko 
zrobić coś pięknego, ale przy okazji rozwinąć 
wyobraźnię i pomysłowość. Wykonane prace 
dzieci zabrały do domu. 

Ostatniego dnia odbyło się podsumowanie 
wakacyjnych zajęć. Dzieci wykonały bransoletki, 
mogły również spróbować własnoręcznie ro-
bionych lizaków. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie 
plastycznym „Stop Przemocy”.

– Naszych mały i trochę większych wakacyjnych 
gości należy gorąco pochwalić za kreatywność, 
chęci do zabawy i zaangażowanie. Bo przecież 
wakacje to nie tylko odpoczynek, ale też czas roz-
wijania umiejętności i zbieranie zupełnie nowych 
doświadczeń. Mówi się, że dzieci rosną  w czasie 
wakacji, a my chcieliśmy aby urosły także ich 
talenty, ich umiejętności i wrażliwość. CK-BiS dzię-
kuje wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach 
i jednocześnie zaprasza do korzystania z naszych 
propozycji w okresie nauki oraz ze zbiorów Biblio-
teki – podsumowała wakacyjne zajęcia Katarzyna 
Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor CK-BiS. 

Katarzyna Sęk
Fot. Archiwum CK-BiS

Jury tegorocznego, jubileuszowego 55. Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym doceniło reprezentantów folkloru kur-
piowskiego, bo w gronie laureatów znaleźli się 
liczni jego przedstawiciele. A rywalizacja, jak na 
jubileusz przystało, była bardzo silna i reprezen-
tatywna. Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Jana Adamowskiego wysłuchało w dniach 27. – 
29. sierpnia 26 kapel, 27 zespołów śpiewaczych, 
13. instrumentalistów, 25. solistów śpiewaków 
oraz 24 grupy w konkursie „Mistrz i Uczeń”. Łącznie 
prawie 650 artystów ludowych z 14. regionów. 
W tym gronie nagrodzeni zostali prezentujący 
folklor kurpiowski: w konkursie kapel II. nagrodą 
,,Kapela ,,Kurpie Białe’’ z Dąbrów; w kategorii ze-
społów śpiewaczych II. nagrodą Zespół Śpiewaczy 
z Turośli, III. nagrodą – Męska grupę Śpiewaczą 
,,Pod Borem’’ z Zawad gm. Baranowo; w kategorii 
solistów instrumentalistów II. nagrodą harmonistę 
Zygmunta Koziatka z Zawad g. Baranowo i III. na-
grodą Dawida Sutkowskiego, harmonistę z Turośli; 
w kategorii solistów śpiewaków III. nagrodą Hen-
ryka Kuleszę z Lelisa; w konkursie ,,Mistrz i Uczeń’’ 
w grupie instrumentalistów II. nagrodą Jana Kanię 
z Dawidem Rolką z Orzeszek, gm. Rozogi oraz 
w grupie śpiewaków II. nagrodą Elżbietę Kasznię 
z Rozalią Kaczmarczyk z Rozóg oraz wyróżnieniem  
Krystynę Opalach-Olender z Wiktorią Drężewską 
z Zawad, gm. Baranowo. 

Jak podkreśliła jury w swoim protokole głów-
nym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego 
repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania 
i śpiewu. Tradycja ludowego śpiewu i muzy-
kowania jest cenną i istotną częścią polskiego, 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
która to część nie może zostać zaprzepaszczona 
w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi 
ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej 
i ogólnonarodowej.

– Byłem ogromnie zaszczycony tak wysoką na-
grodą tego zacnego jury, tym bardziej że oceniano 
nie tylko jakość mego śpiewu, ale także sposób 
prezentacji utworu i występu, a do tego w oko-
licznościowym wydawnictwie wykorzystano mój 
wiersz, z czego jestem bardzo dumny – powiedział 
nam Henryk Kulesza po powrocie z Kazimierza. 

Gratulujemy Ci drogi Henryku i życzymy zdro-
wia do dalszych występów.

Tekst Antoni Kustusz
Fot. FB
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Czytelnicy o ,,Wieściach Gminnych’’
Zbliżające się wydanie 100. numeru dwumiesięcznika ,,Wieści Gminne – biuletyn gminy Lelis’’ stało się dobrą okazję do poznania opinii jego 

czytelników. Ankiety, które dotarły do redakcji to przede wszystkim wyraz troski o nasze wspólne pismo. Jak zauważyli niektórzy Czytelnicy 
zamieszczona na ankiecie winieta z pierwszego wydania z kwietnia 2005 r., wtedy jeszcze kwartalnika, pokazywała jaką drogę przeszło pismo 
i kiedy zaczęła się jego historia. Prezentując wyniki zebranych ankiet serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli je wypełnić i wyrazili 
swoje zdanie na temat ,,Wieści Gminnych’’. Wyniki tego opracowania staną się cennym źródłem do dalszej pracy nad doskonaleniem pisma 
i wskazówką dla redaktorów.

Redakcja

1. Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat życia lokalnej społecz-
ności (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

6. Która opinia na temat Wieści Gminnych jest według Pani/Pana 
prawdziwa? (126 odp.)

3. Proszę zaznaczyć, które tematy w Wieściach Gminny najbardziej 
Panią/Pana interesują?

8. Inne uwagi /sugestie/opinie dotyczące  ,,Wieści Gminnych’’: (20 odp.)

W ankietach Czytelnicy stwierdzali, że teksty są za długie, a nawet nudne, a za 
mało jest zdjęć (3), czcionka jest zbyt drobna (4),  należy zastanowić się nad 
gatunkiem  papieru, tak by było bardziej ekologicznie i oszczędniej, nawet 
kosztem jakości (4), poprawić dystrybucję, choć uznano, iż korzystanie z po-
mocy ZGK to był dobry pomysł (2), brakuje cytowanych pozytywnych opinii 
o pracy Wójta, OPS, ZGK, (2). Pojawiły się opinie, że zamiast wersji papierowej 
wystarczy wydanie internetowe (3), należy też poprawić jakość i wielkość zdjęć 
(4), a nawet, że trzeba wydawać miesięcznik (2). 

kobietamężczyzna

9. Twój wiek  (131 odp.) 

10. Płeć (126 odp.) 

18-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

więcej niż 
61 lat

51-60 lat

4. W ,,Wieściach Gminnych’’ jest za dużo: 20 odp.

Czytelnicy wskazali, że za dużo jest relacji z sesji, tym bardziej iż dostępne 
są relacje na stronie gminy (3), za dużo informacji ze szkół (4), polityki 
i samochwalstwa (1), wspomnień mieszkańców (1), komentarzy redaktora 
(1), tematów nie związanych z gospodarką i inwestycjami w gminie(1), 
artykułów nieaktualnych(1),

5.W ,,Wieściach Gminnych’’  jest za mało: 30 odp.

Czytelnikom brakuje: konkretnych spraw mieszkańców, bieżących spraw 
lokalnych (3), zapowiedzi nadchodzących wydarzeń (5), cyklicznej kontynu-
acji tematów (2), historii poszczególnych miejscowości, ludzi (3), sportu (4), 
informacji o ZGK (2), kroniki wydarzeń ,,małej treści’’ (2), informacji związa-
nych z gospodarką, inwestycjami gminnymi (1), informacji o dokonaniach 
pracowników UGm. (1), krzyżówki o treści lokalnej z nagrodami (3), zdjęć 
naszej kurpiowskiej okolicy (2), 

2. Jak często czyta Pani/Pan  Wieści Gminne (odp. 118)

7. Jak Pani/Pan ocenia ,,Wieści Gminne’’ ? (należało ocenić w skali od 
1 do 5 poszczególne aspekty poprzez wstawienie w miejsce znaku X, 
gdzie: 1- oznacza – bardzo źle, 2 – źle, 3- dostatecznie, 4- dobrze, 
5- bardzo dobrze.)

Aspekty techniczne: jakość papieru / druku / zdjęć

Zawartość merytoryczna: atrakcyjność / poziom merytoryczny tekstów

Grafika: przejrzystość, czytelność układ graficzny, rodzaj czcionki, 
rozmieszczenie tekstu/zdjęcia

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

internet 

,,Wieści Gminne’’ są potrzebne mieszkańcom

relacje z wydarzeń kulturalnych 

regularnie 

rozmowy z ludźmi 

jest mi to obojętne

gospodarka i inwestycje w gminie 

od czasu do czasu

prasa lokalna 

Wieści Gminne’’ są niepotrzebne 

relacje ze szkół i przedszkoli 

sporadycznie

ogłoszenia parafialne 

inne

wspomnienia mieszkańców 

słupy i tablice ogłoszeniowe 

sport

94

94

88

48

85

21

75

45

66

9

62

25

9

2

47

5

35

3

31

24

5

inne

budżet gminy 

relacje z sesji

inne

1

2

8343

12

50

30 27

7

1

4

3

4

22

36

28

46

46

46

53

39

47
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Wprawdzie pierwszy mecz rozegrany 29. 
sierpnia w tegorocznych rozgrywkach B-klasy 
odnowiona drużyna GLKS Lelis przegrała 3:0 
w Łysych z tamtejszym beniaminkiem, ale prezes 
klubu Rafał Ostrowski zapewniał, że drużyna 
rozgrała dobry mecz.

– Jeśliby dopisała skuteczność strzelecka, to 
w drugiej połowie meczu mogliśmy wygrać. 
Niestety na przeszkodzie stanął bramkach go-
spodarzy i wróciliśmy bez zdobytej bramki. Tym 
bardziej wiec zapraszamy naszych kibiców na 
mecze jesiennej rundy. Mecze w roli gospodarzy 
będziemy rozgrywać na stadionie Zespołu Szkół 
w Lelisie w niedzielę o godz. 13.00, a jedynie 
pierwszy mecz, z Orzem Goworowo rozegramy 
o godz. 16.00 – powiedział Rafał. 

A trzeba przyznać, że wiele się działo w okresie 
przygotowań do sezonu. Nie tylko dokonała się 
zmiana zarządu klubu, ale powstała też strona 
GLKS na FB, a klub zebrał całkiem solidny skład. 
W nowym sezonie GLKS dysponuje następują-

cymi zawodnikami: Bramkarze: Kamil Dziczek, 
Przemysław Mrozek, Bartłomiej Poręba; Obroń-
cy: Mateusz Mrozek, kpt, Sergij Tushchenko, 
Paweł Mażewski, Jan Kacpura, Daniel Dulewicz, 
Sylwester Mierzejewski, Marcin Grala, Jakub 
Kaczyński, Tobiasz Grala, Dawid Pac, Damian 
Rzeszot, Rafał Ostrowski; Pomocnicy: Marcin 
Jaworski, Krystian Danieluk, Adrian Piersa, Łu-
kasz Bednarczyk, Bartłomiej Kimona, Sebastian 
Żelazny, Gabriel Wilk, Adam Ziemak, Hubert 
Nałęcz, Kacper Mamiński; Napastnicy: Przemy-
sław Gleba, Damian Prusaczyk, Krystian Kopeć, 
Marcin Nalewajk.
PROSIMY ZAPAMIĘTAĆ TE TERMINY:

GLKS – Mazowsze Jednorożec, niedziela, 26. 
września, godz. 13.00;
GLKS – Iskra Zaręby Kościelne, niedziela, 10. 
października, godz. 13.00; 
GLKS – GKS Andrzejewo, niedziela, 24.paździer-
nika, godz. 13.00. 

Zapraszamy na mecze GLKS

Dożynkowy piłkarski maraton z przygodami

Tradycji stało się 
zadość, ale..

Tradycyjny, bo już 13. dożynkowy turniej 
piłkarski o Puchar Wójta Gminy zorganizowany 
w niedzielę, 15. sierpnia przez Radę Gminnego 
LZS w Lelisie na stadionie Zespołu Szkół w Lelisie 
rozpoczął się niezbyt fortunnie, bowiem bramki 
do obu raniutko przygotowanych boisk były 
zamknięte na kłódkę, a do prądu trzeba było 
podłączać się tzw. sposobem. Ale co to takiego 
dla takich specjalistów, jak Dariusz Mróz i Jerzy 
Dawid, którzy uporali się z wszelkimi trudnościa-
mi i można było rozpocząć gry.

Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn, które po 
zweryfikowaniu składów (nie wszyscy dojechali, 
więc pozostało 9 drużyn) podzielono na dwie 
grupy. Ostatecznie wystąpiły drużyny o nazwach: 
w grupie I – Art.-Met Olszewka, GLKS Lelis I, 
Dream Team Szafarnia, FC Ulanek Olszewo Borki; 
w grupie II – Coco Jombo Olszewka, Cool Obier-
wia, GLKS II, Czerwoni TMNBD  Ostrołęka i LZS 
Łęg Przedmiejski .

Grano systemem każdy z każdym w grupach, 
z awansem dwóch pierwszych drużyn, a następ-
nie półfinały, mecz o III. miejsce i finał. Mecze 
trwały 2 x po 10 min., a grania było mnóstwo, 
więc turniej trwał od 11.00 do 17.30, zaś wszyst-
kie mecze sędziowali na zmiany D. Mróz i J. Dawid 
z podziwu godną determinacją i kondycją. 

Ostatecznie zwyciężyła drużyna, którą pod 
swoim szyldem wystawił Art.-Met A. Wołosz 
z Olszewki, a która w finale pokonała po bardzo 
zaciętym i szybkim meczu 2:1 drużynę GLKS 
II. W meczu o III. miejsce drużyna Czerwonych 
TMNBD Ostrołęka pokonała 5:3 GLKS I. Najlep-

szym zawodnikiem turnieju wybrano Kacpra 
Sokołowskiego, najlepszym bramkarzem został 
Wojciech Grabowski, który wpuścił tylko 5 goli, 
a królem strzelców z dorobkiem 12.bramek 
został Krystian Danieluk. Plakietkę dla drużyny 
Fair Play otrzymała z rąk wójta Stefana Prusika 
drużyna GLKS II, bowiem po podziale składu 
GLKS udało się utworzyć dwie drużyny i tym 
samym uratować układ tabeli w dwóch grupach. 
Dla GLKS turniej był dobrą okazją do sprawdzenia 
stanu przygotowań do tegorocznych rozgrywek 
w B-klasie, które rozpoczną się już 28. sierpnia od 
wyjazdowego meczu z GKS Łyse. 

Najlepsze drużyny otrzymały z rąk fundatora 
okazałe puchary oraz dobrej klasy piłki, a wójt 
gratulując wszystkim dobrej postawy i kondycji, 
dziękował szczególnie organizatorom turnieju 
i osobom wspierającym futbolistów, bo dzięki 
nim turniej pokazał, iż po okresie pandemii sta-
dion w Lelisie znów żyje i gra się tu dobrą piłkę. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz 

Upał doskwierał, ale chęci do gry nie brako-
wało. W dorocznym VIII. Turnieju piłki nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Stefana Prusika i Przewod-
niczącego Rady Gminy Anny Dobkowskiej, po 
wycofaniu się drużyny gospodarzy, co nastąpiło 
po raz pierwszy w historii sportowych zmagań 
w Gibałce, czego mocno żałował gość zawodów, 
Stanisław Nieciecki, na mocno zdewastowanej, 
choć wykoszonej i dobrze obrysowanej, na-
wierzchni wiejskiego boiska 8. lipca stanęły 4 
drużyny: Team Lelis, Urol Ubezpieczeni Koledzy, 
LZS Obierwia oraz Inpostówa Laskowiec. Grano 
systemem każdy z każdym, 2x po 12 min. Sędzio-
wali niestrudzeni działacze LZS: Dariusz Mróz 
i Jerzy Dawid. Zawodników powitali organizato-
rzy oraz sołtys wsi Gibałka Monika Kobrzeniecka-
-Szczubełek, która towarzyszyła graczom przez 
cały ten upalny, niedzielny turniej. O wodę oraz 
kiełbaski z grilla dla wszystkich zatroszczył się 
radny i sołtys z Łodzisk Janusz Bałon. 

Po rozegraniu wszystkich meczów okazało 
się, że Team Lelis, pod wodzą nowego prezesa 
GLKS Rafała Ostrowskiego, zebrał na tyle silny 
skład, że nie dał szans pozostałym drużynom, 
wygrywając dwa swoje mecze po 5-1, a jedynie 
z LZS Obierwia zremisował 3:3. 

Ostatecznie w turnieju zwyciężył Team Lelis, 7 
pkt., bramki 13-5, przed Inpostówa Laskowiec, 4 
pkt, bramki 5-8, LZS Obierwia, pkt.3, bramki 5-5 
oraz Urol Ubezpieczeni Koledzy, 1 pkt., bramki 
4-9. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano 
Jakuba Janczewskiego z Laskowca. Najlepszym 
bramkarzem, który wpuścił najmniej bramek, zo-
stał Zbyszek Olech, LZS Obierwia, a królem strzel-
ców – Tomasz Jóźwiak, Team Lelis, 8 bramek. 

Puchary i dobrej klasy piłki dla drużyn oraz 
plakietki dla najlepszych zawodników wręczyli 
ich fundatorzy: wójt Stefan Prusik i przewod-
niczący Rady Gminy Anna Dobkowska, którym 
towarzyszył radny Stanisław Szczepanek. 

– To, że wam się chce grać zasługuje na naj-
większy szacunek, ale przecież o to chodzi, aby 
po okresie pandemicznej izolacji spotykać się, 
trenować, odzyskiwać zdrowie i kondycję. Jako 
Gmina bardzo rozumiemy te potrzeby naszych 
mieszkańców i zachęcamy wszystkich do udziału 
w sportowych zawodach, takich jak ten turniej 
w Gibałce – powiedział na zakończenie wójt 
Stefan Prusik.

Po turniejowej rywalizacji wójt w towarzystwie 
pani sołtys badali stan nawierzchni boiska, 
tak aby na następnych turniejach i imprezach 
spełniała ona swoje zadanie, a także zwiedzali 
sąsiadujący z boiskiem nowy plac wiejski. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Zwycięzcy z organizatorami Team Lelis - zdobywca pucharu za zwycięstwo
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CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina…

Pomóżmy utrwalić dzieje naszych OSP

Agnieszka radzi 
i gotuje…  Największym wydarzeniem nadchodzących tygodni będzie jubileuszowy 25. Regionalny Przegląd 

Harmonistów i Skrzypków Ludowych ,,Kurpiowskie Granie’’, który odbędzie się 3. października od 
godz. 11.00 w sali widowiskowej CK-BiS. Imprezę poprzedzi Msza św. w intencji muzyków ludowych 
Kurpiowszczyzny w kościele parafialnym w Lelisie.  

  Biblioteki w Lelisie oraz w  filiach zapraszają przedszkolaków do odwiedzin w naszych książnicach. 
W ramach przedłużonej na wrzesień i października akcji ,,Mała książka – Wielki człowiek’’ wszyscy 
otrzymają czytelniczą wyprawkę.

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

W/w podatki płatne są u sołtysów lub przelewam na konto bankowe wskazane w decyzji. 

Podatek od środków transportowych:
 terminy płatności:  II rata do 15.września 2021 r. 

Płatne przelewem na konto bankowe.

Terminy płatności opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r.:
 za lipiec i sierpień do 10 września 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. 

Ochotnicze straże pożarne w naszej gminie mają prawie stuletnią tradycję i wiele dokonań. Pisaliśmy 
o tym wielokrotnie na łamach ,,Wieści Gminnych’’, ale wciąż wiele kart z ich dziejów pozostaje do 
odkrycia i zbadania. Dzieła tego podjęła się dr Marta Łępicka, autorka wielu publikacji dotyczących 
historii OSP w Ostrołęce, Pułtusku, Łomży.

– To już moja rodzinna tradycja. Sama jestem wnuczką zasłużonego działacza OSP, grałam w orkie-
strze dętej OSP w Ostrołęce, pisałam ich kronikę. Więc w sposób naturalny odpowiedziałam na apel 

wójta Stefana Prusika i podjęłam się opracowania 
monografii OSP w gminie Lelis. Jednak wszystko 
zależy od tego jaki uda się zebrać materiał, na 
jakie pamiątki zdołam natrafić, jakie zebrać wspo-
mnienia i relacje – powiedziała nam na spotkaniu, 
które odbyło się 24. Sierpnia w Urzędzie Gminy, 
informując o przebiegu dotychczasowych prac 
i podjętych poszukiwaniach.

W spotkaniu u wójta uczestniczył także dr 
Jerzy Kijowski z OTN, autor monografii ,,Dzieje 
Lelisa i okolic’’, który przygotowuje obecnie 
drugie, uzupełnione i rozszerzone wydanie tego 
opracowania, a także Elżbieta Szewczyk-Ziegler, 
przewodnicząca Rady Nadzorczej ZGK sp. z o.o. 
w Lelisie, która także interesuje się historią naszej 
gminy. 

W imieniu Wójta Gminy, a także autorów 
monograficznych opracowań zwracamy się 
z apelem o kontakt z redakcją, z Urzędem 
Gminy lub naszymi OSP i udostępnienie zdjęć, 
zapisków, wspomnień o działalności OSP na 
terenie gminy. Czekamy na Waszą pomoc. 

Fot. Antoni Kustusz

KASZA JAGLANA Z BURSZTYNKAMI

Stare polskie przysłowie 
mówi, że co kraj to oby-
czaj. I słusznie. Kuchnia 
polska znacząco różni się 
od kuchni europejskich, 
takich, jak na przykład, 
regionalne potrawy wło-
skie czy francuskie, choć 
oczywiście ślady wza-
jemnych wpływów znaj-
dziemy na każdym kroku, 
choćby z powodu naszych 
historycznych zakrętów,  zaborów, czy upodobań 
kulinarnych naszych  władców. Łatwiej podobieństwa 
kulinarne można dostrzec w przypadku naszych 
sąsiadów zza wschodniej granicy. Kuchnia ukraiń-
ska zbliżona jest do kuchni polskiej. Podstawą obu 
kuchni są kasze oraz potrawy z mąki, dania oparte 
na kapuście, fasoli, grochu i ziemniakach. To co łączy 
nas wszystkich – chcemy żywności dobrej jakości, 
zwracamy uwagę na jej walory smakowe i zdrowotne. 
Coraz częściej sięgamy po produkty ekologiczne od 
lokalnych gospodarzy.
A szczególnie warto polecić  kaszę jaglaną.
Kasza jaglana powstająca z ziarna prosa, zwana często 
królową kasz,  zaczęła podbijać jadłospisy w Europie 
Zachodniej i za oceanem już w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku. Jednak w Polsce wciąż 
jest słabo rozpoznawalna i częściej niż za podstawę 
naszych posiłków służy za karmę dla kanarków. Fakt, 
Polacy wciąż wolą schabowego z ziemniakami, ale 
mam wrażenie, że to się zmienia. Rośnie bowiem za-
interesowanie zdrowym trybem życia i zdrową dietą. 
Dzięki temu coraz więcej ludzi zaczyna odkrywać za-
lety kaszy jaglanej. A jest ich niemało. Zawarte w niej 
mikroelementy pozytywnie wpływają na gospodarkę 
kwasowo-zasadową organizmu, a regularne jedzenie 
jaglanki może uchronić przed wieloma chorobami. 
 Kaszę jaglaną często gotuje się w wodzie wymie-
szanej pół na pół z mlekiem – zyskuje wtedy delikat-
niejszy smak. Ugotowana na sypko, jest dodatkiem 
do duszonych mięs. Smakuje na słodko z owocami 
– nadaje się jako podstawa kisieli mlecznych i kleików. 
Wykorzystywana jest do wytrawnych i słodkich zapie-
kanek, budyniów, zagęszczenia zup, różnego rodzaju 
potraw i potrawek. Bywa także składnikiem farszy do 
pierogów i gołąbków. Grubo zmieloną dodaje się do 
ciasta na płaskie chlebki.

Kasza jaglana z bursztynkami (skwarkami) 
Składniki (1 litr wrzątku, 1 szklanka kaszy jaglanej, 
3 szklanki mleka, 30 dag boczku wędzonego, sól, 
pieprz do smaku)

Sposób przygotowania
Kaszę wsypujemy na sitko, przelewamy wrzątkiem aby 
pozbyć się goryczki, przekładamy do glinianego garn-
ka z funkcją gotowania lub zwykłego z grubym dnem, 
zalewamy mlekiem i dodajemy sól i pieprz . Następnie 
gotujemy do miękkości na wolnym ogniu. Kasza ma 
być bardzo gęsta i należy ją często mieszać aby się nie 
przypaliła. Na patelni smażymy pokrojony w drobną 
kostkę boczek na bursztynowy kolor i polewamy nim 
kaszę. Podajemy jako samodzielne danie. 

Życzę smacznego i pozdrawiam serdecznie
Agnieszka
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