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Kurpiowskiego Grania nigdy dość
XVI Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych ,,Kurpiowskie Granie’’ zakończył się 7 października późnym wieczorem, ale gdy przebrzmiały 
ostatnie dźwięki wspólnego grania, tańców i radości, to nikomu nie chciało się jechać do domu, nikt się nie śpieszył, a muzyka włóczyła się smętnie  
po korytarzu w GOK-O wspominając rozgrzane grą instrumenty.

 Wielka szkoda, że chociaż przegląd w Lelisie 
ma regionalne znaczenie i jest dofinansowany 
przez starostwo powiatowe, to jednak w okolicy 
w tym samym terminie odbyły się także inne im-
prezy i nie wszyscy mogli dojechać by spotkać się 
w gronie znajomych muzykantów. Za to dotarli 
twórcy ludowi,  Grażyna Dziekońska z wyrobami 
szydełkowymi, Czesława Lewandowska, Apolonia 
Nowak, zawsze wierni folklorowi pszczelarze p.p. 
Niedźwiedzcy z Olszewa Borek. W gronie hono-
rowych gości, których witał Stefan Prusik, główny 
specjalista Urzędu Gminy i przewodniczący Rady 
Powiatu, do Lelisa przybyli poseł Jan Kania, dyrek-
tor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Mariusz 
Popielarczyk, prezes Związku Kurpiów Mirosław 
Grzyb i zastępca starosty ostrołęckiego Krzysztof 
Parzychowski.
 Rozpoczęło się od fantastycznego koncertu 
Kurpiowskiej Orkiestry, grającej pod kierunkiem 
Jana Kani. Widać było, ale co najważniejsze sły-
chać, że orkiestra  doskonali się, że ćwiczy, że w 
podstawowym składzie jest w stanie zagrać na-
prawdę porywająco. 

 Po koncercie, jakby na roz-
grzewkę do publiczności, 
na scenę zaczęli wycho-
dzić muzycy, zapraszani 

W numerze:

przez dyr. Annę Ogniewską. Zgodnie z regula-
minem każdy uczestnik wykonał po dwa utwory 
kurpiowskie, w tym jeden wylosowany z tradycyj-
nego kurpiowskiego zestawu tańców: stara baba, 
farfur, powolniak, oberek, polka, polka trampolka, 
żuraw, okrąglak i olender. Muzyków oceniała ko-
misja  w składzie: Jacek Krupa – przewodniczący, 
Hanna Wodeńko  i Agnieszka Kornaga - Bałdyga. 
Komisja przesłuchała 58 uczestników,  w tym 42 
harmonistów, 5 skrzypków i 11 osób grających 
na harmonijce ustnej. W gronie harmonistów 
było 9 debiutantów, co stanowi dużą pociechę, 
bo swoje szkoły założyli tacy mistrzowie, jak Jan 
Kania, Czesław Drząszcz i Ryszard Maniurski. 
Niestety tego samego nie można powiedzieć o 
skrzypkach, bo tych w gronie debiutantów była 
tylko Kasia Butler. Słyszy się, że grę na skrzypkach  
ćwiczą jeszcze inne dzieci, ale jakoś do Lelisa nie 
dotarły. A szkoda.
 Komisja po przesłuchaniu wszystkich wyko-
nawców, choć czasem krzywiła się i otwierała oczy 
ze zdumienia, to jednak  stwierdziła, że została za-
chowana tradycja regionalna a repertuar wykony-
wanych utworów zaczerpnięty został z autentycz-
nego folkloru muzycznego. Najważniejsze zaś, że 
poziom artystyczny wykonawców, których nagro-
dzono był wyrównany, a wszyscy muzycy wykazali 
bardzo duże zaangażowanie, choć czasem pomy-
lili się przy graniu wylosowanego utworu. No cóż, 

przecież to emocje. 
Wszyscy uczestnicy, którzy nie otrzyma-
li nagród musieli się zadowolić dyplo-

mem i ekwiwalentem za uczestnictwo, ale 

humory dopisywały i nikt nie miał pretensji do or-
ganizatorów: Wójta Gminy, Stowarzyszenia Przyja-
ciół Ziemi Kurpiowskiej ,,Puszcza’’ oraz GOK-O. Za 
to nagrodzeni nie ukrywali zadowolenia. W gronie 
muzyków grających na harmonii pedałowej na-
grody otrzymali: uczestnicy do 25 lat: I miejsce – 
Karol Samsel, II miejsce – Patryk Olender, III miejsce 
– Mateusz Samsel; uczestnicy od 25 do 55 lat: I m. 
– Jan Kania, Zenon Kaczyński, II m. – Tadeusz  Czyż, 
III m. – Zygmunt Koziatek, wyróżnienie – Roman 
Parzych; uczestnicy powyżej 55 lat: I m. – Ryszard 
Maniurski, II m.  – Eugeniusz Piaścik i Stefan  Kania, 
III m.  – Grzegorz Chorążewicz i Kazimierz Rolka, 
wyróżnienie Roman Kuśmierski.
W kategorii skrzypce: uczestnicy do 25 lat: wyróż-
nienie – Katarzyna  Butler; uczestnicy od 25 do 
55 lat: wyróżnienie – Grzegorz Golan; uczestnicy 
powyżej 55 lat: I m. – Marian Góralski, II m. – Józef  
Kania, wyróżnienie – Henryk Ćwintal.
W kategorii harmonijka ustna: I miejsce – Krysty-
na Gromadzka, II miejsce – Wiesław Kuskowski i III 
miejsce – Stanisław Sieruta . 
 Przegląd zakończył się tradycyjnym wspólnym 
graniem, a królowały nie tylko utwory kurpiow-
skie, ale także powszechnie znane i lubiane, więc 
nogi same rwały się do tańca. Wszystkim pokrzepi-
ły ciepłym posiłkiem panie z GOK-O, a już co komu 
poprawiło humor to nie wiadomo, ale za to wszy-
scy na odchodnem obiecali, że za rok pojawią się 
znów na ich, prawdziwie kurpiowskim przeglądzie 
muzyków ludowych. Oby dotrzymali słowa.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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Z życia samorządu 
XVIII sesja  Rady  Gminy  Lelis odbyła się 19 wrze-
śnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. W se-
sji uczestniczyli także uczniowie III kl. Publicznego 
Gimnazjum w Lelisie oraz delegacja mieszkańców 
wsi Łęg Starościński- Walery zaproszona przez rad-
nego Romana Łępickiego. Po przyjęciu porządku 
obrad w części dotyczącej wniosków i interpelacji 
radnych  w imieniu tej delegacji przedsiębiorca Ta-
deusz Karczewski w gorących słowach domagał się 
wyjaśnienia sprawy przedłużającego się remontu 
mostu na Rozodze w Łęgu Starościńskim, po czym 
wywiązała się ożywiona dyskusja.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek, przy-
znając rację protestującym mieszkańcom poinfor-
mował, że komisje Rady Gminy były w terenie i wi-
zytowały nieszczęśliwą przebudowę tego mostu, a 
skoro jest to inwestycja organizowana i prowadzo-
na pod nadzorem starosty, zwrócił się do wszystkich 
radnych powiatowych, aby wyegzekwowali od sta-
rosty ostrołęckiego deklarację terminu zakończona 
tej inwestycji. 

 - Jako Gmina wykładamy wielkie pieniądze na 
inwestycje powiatowe. Na to zadanie przeznaczyli-
śmy trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy zło-
tych. Daliśmy te pieniądze z myślą by przyśpieszyć 
remont dróg powiatowych – stwierdził Wójt Gminy 
Stanisław Subda, dodając - Pod koniec sierpnia br. 
byłem z przewodniczącym Rady Powiatu u starosty 
, dyskutowaliśmy na temat tego mostu i przebudo-
wy tamtej  drogi. No cóż, widzimy, że kuleje reali-
zacja całej inwestycji, myśmy swoje drogi gminne 
zakończyli i odebrali, a tymczasem umowa na 
pierwszy etap budowy została podpisana dopiero 
w lipcu, zaś na drugi etap na początku września, 
natomiast na trzeci etap przetarg został ogłoszony 
dopiero wczoraj. Przy tym starosta skrócił o 3 km 
budowę odcinka drogi od Łęgu Starościńskiego 
do Starych Kurpiewskich, nie powiadamiając nas o 
tym. Tak nie może być, a budowa mostu musi uzy-
skać najwyższy priorytet. 

Po czym Wójt przedstawił pismo wysłane do Sta-
rosty z dnia 7 września br. w sprawie wykonywanej 
inwestycji drogowej na terenie Łęgu Starościńskiego. 

Występując jako przewodniczący Rady Powia-
tu Stefan Prusik przyznał, że adresatami pretensji 
dotyczących mostu w Łęgu są radni powiatowi, 
ale, jak stwierdził, radni stanęli przed murem nie 
do przebicia, skoro jest to największa inwesty-
cja w powiecie, największe środki zostały na nią 
skierowane, w przetargu zostały określone etapy 
realizacji tej inwestycji. Na sesji w powiecie doszło 
do starcia z firmą Ostrada, zaproponowaliśmy im 
aby wzięli sobie podwykonawcę, jeśli nie są sami 
w stanie w terminie jej zrealizować. Wystąpienie S. 
Prusika uzupełniała radna powiatu Zofia Szczube-
łek, która potwierdziła, że nie jest to pierwsza inwe-
stycja powiatowa realizowana z kłopotami przez 
firmę Ostrada. Ze strony Gminy wszystkie sprawy 
z mieszkańcami zostały wyjaśnione i uzgodnione, 
ale przez okres 3 miesięcy na tej inwestycji nic się 
nie działo.

Przy okazji doszło do polemiki pomiędzy radnym 
powiatu Waldemarem Pędzichem, a wójtem. Radny 
uważał, że skoro na sesji Rady Gminy zapowiedziała 
się delegacja mieszkańców z Łęgu to należało za-
prosić kogoś ze strony Starostwa, szefostwa Ostra-
dy oraz wykonawcy i projektanta mostu. Natomiast 
Wójt Stanisław Subda  stwierdził, że nie my jako 
gmina powinniśmy zapraszać i rozliczać wszystkich 
odpowiedzialnych za realizacje tej inwestycji, bo to 
jest rola Komisji Infrastruktury Rady Powiatu, i to ona 
powinna zwołać nadzwyczajną komisję i rozliczyć 
odpowiedzialnych za to opóźnienie. Po tej wymianie 
zdań Jan Mrozek, przewodniczący Rady powiedział:

- Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć  że 
zawalił Starosta i służby jemu podległe. Po to mamy 
radnych powiatu i zapraszamy ich na sesję Rady 
Gminy, by nasze bolączki przekazywać dalej. Spra-
wa jest bardzo poważna, czas się wziąć za konkretne 
rozliczanie. Dlatego uważam, że należy delegację 
mieszkańców wzmocnić o naszych radnych. Most 
jest sprawą pierwszoplanową. (Od red.: Delegacja 
z gminy Lelis wystąpiła na sesji Rady Powiatu 20 
września, uzyskując zapewnienie o podjęciu nie-
zbędnych działań przez inwestora i wykonawcę, by 
przebudowę mostu zakończyć przed zimą.) 

Po tej burzliwej wymianie zdań sesja potoczyła 
się zgodnie z porządkiem obrad. Radni wysłuchali 
informacji o działalności Wójta Gminy w okresie po-
między sesjami, a następnie wójt Stanisław Subda 
omówił sprawozdanie z przebiegu wykonania bu-
dżetu Gminy za I półrocze 2012 r., które Rada Gmi-
ny przyjęła do akceptującej wiadomości. Przyjęto 
także informację o stanie realizacji gminnych zadań 
oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w tym o wy-
nikach sprawdzianu w klasach szkół podstawowych 
i egzaminów gimnazjalnych.

W części dotyczącej uchwał Rada Gminy przy-
jęła jednogłośnie uchwałę zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lelis na lata 2012-2016, uchwałę dotyczącą nie-
zbędnych zmian w budżecie gminy na rok 2012, 
podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania 
oraz uchwalenia „Programu współpracy Gminy 
Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2013 rok”, a także w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej powiatowi w dofinanso-
waniu drogi powiatowej.

W wolnych wnioskach i zapytaniach sołtysi wsi 
Siemnocha Beata Lenkiewicz i wsi Gąski Zofia Dep-
tuła podziękowały za wykonanie dróg asfaltowych, 
choć w Gąskach jeszcze by się trochę drogi przydało. 

Wiceprzewodniczący Rady Antoni Ciak podzię-
kował natomiast za obecność na pogrzebie swojej 
żony Wójtowi, wszystkim radnym i sołtysom, a w 
imieniu zebranych wyrazy współczucia przekazał 
radnemu Jan Mrozek. 

W swoim wystąpieniu Stanisław Subda podzię-
kował tym sołectwom, które dostarczyły piękne 
wieńce na dożynki w Lelisie tj. sołectwom: Durlasy, 
Łodziska Łęg Przedmiejski. Łęg Walery, Szafarnia i 
Szwendrowy Most.

- Myślę że w przyszłości sołectwa, które od wielu 
lat nie wykonywały wieńca tj. Białobiel , Długi Kąt, 
Kurpiewskie. Łęg Starościński, Olszewka i Szkwa po-
starają się na kolejne dożynki je wykonać - stwierdził 
wójt.

Wójt poinformował także, iż najbliższym czasie 
odbędzie Samorządowy Kongres ZGW w Warszawie 
poświęcony oświacie i podsumowaniu wspólnej 
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej wnoszą-
cej projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 

- Jesteśmy okradani, zadań przybywa, a pieniędzy 
na te zadania otrzymujemy coraz mniej – stwierdził 
S. Subda i jednocześnie zwrócił się z prośbą do sołty-
sów by uzgadniali wynajem sal na zebrania wiejskie 
z dyrektorami szkół, którzy mają obowiązek bezpłat-
nie użyczyć im sale.

Następnie Wójt wystąpił z wnioskiem do Rady 
Gminy o przekazanie starego, wycofanego z eksplo-
atacji,  samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży 
Pożarnej Lelis w  ramach współpracy dla gminy Bu-
trymańce na Litwie..

Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie przyjęła 
stanowisko w sprawie tego wniosku. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

UCHWAŁA Nr XVIII/124/2012 RADY GMINY LELIS
z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Lelis na 
stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 12 § 2, 
§ 3 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) w zw. z art. 
14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 113, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy 
Lelis uchwala się, co następuje:

§ 1.
Dokonuje się  podziału  Gminy Lelis na stałe obwo-
dy głosowania, ustala ich numery, granice oraz sie-

Podział Gminy Lelis na stałe obwody głosowania
Nr obw.
głos.

Granice obwodu 
głosowania

Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej (adres)

1
Sołectwa: Lelis, Długi 
Kąt, Durlasy, Gibałka, 
Łodziska, Szafarnia

Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświa-
towy w Lelisie, ul. Szkolna 48, 
07-402 Lelis

2 Sołectwa: Nasiadki,  
Szafarczyska

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 
37, 07-402 Lelis

3 Sołectwa: Nasiadki,  
Szafarczyska

Szkoła Podstawowa w Olszewce 
24a, 07-402 Lelis

4
Sołectwa: Łęg 
Przedmiejski, Łęg 
Starościński-Walery

Szkoła Podstawowa 
w Łęgu Przedmiejskim 80, 
07-402 Lelis

5 Sołectwa: Dąbrówka, 
Gąski, Szkwa, Płoszyce

Szkoła Podstawowa  
w Dąbrówce 55, 07-402 Lelis

6 Sołectwa: Kurpiew-
skie, Łęg Starościński

Szkoła Podstawowa w Łęgu 
Starościńskim 23, 07-402 Lelis

7 Sołectwo: Obierwia Szkoła Podstawowa w Obierwi 120, 
07-402 Lelis

8 Sołectwa: Białobiel, 
Gnaty,  Siemnocha

Szkoła Podstawowa w Białobieli,  
ul. Szkolna 1, 07-402 Lelis

dziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób 
określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się 
niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komi-
sarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszeniu  
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek
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Aktualności Inwestycyjne Gminy

Człowiek – najlepsza inwestycja Nowe przystanki  
w Białobieli 

Nowy samochód  
dla OSP Lelis   

Dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkań-
ców Białobieli już wkrótce wieś uzyska nowe, 
estetyczne przystanki autobusowe. Ekipa pod 
kierunkiem sołtysa Cezarego Mamińskiego w paź-
dzierniku rozebrała dotychczasowe murowane 
przystanki, a gmina przygotowała postumenty dla 
nowych. Jeszcze przed jesiennymi słotami można 
się spodziewać nowych wiat i miejmy nadzieję, że 
mieszkańcy zadbają o to co powstało ze wspólnej 
pracy. (ak)

Fot. Antoni Kustusz  

   Po niezbędnych pracach adaptacyjnych oraz 
uzupełnieniu wyposażenia do gminy dotarł nowy 
ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy przezna-
czony  dla OSP w Lelisie. Zakup został sfinansowa-
ny przez: 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
 w Warszawie - 189 993,60,
2. Oddział Wojewódzki ZOSP RP - 150 000,00, 
3. Powiat Ostrołęcki - 150 000,00,
4. Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie  
 – 75 000,00,
5. OSP Lelis – 25 000,00,
6. Gminę Lelis – 201 646,40.,

Nowy, ciężki pojazd ratowniczo – gaśniczy na pod-
woziu Scania P400 z napędem 4x4 zastąpi wysłu-
żonego ponad dwudziestoletniego Jelcza. W skład 
zabudowy pożarniczej wchodzą m.in. zbiornik na 
wodę 5000 l, zbiornik na środek pianotwórczy 500 
l, skrytki na sprzęt ratowniczy, maszt oświetlenio-
wy ułatwiający prowadzenie akcji w porze nocnej, 
zestaw ratowniczy, piła do cięcia betonu i stali. 
Samochód po raz pierwszy zaprezentował się stra-
żackiej braci w powiecie ostrołęckim w czasie uro-
czystego zjazdu jednostek OSP z terenu powiatu w 
Olszewie Borkach. Obecnie czeka na włączenie do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. (ak)

Fot. Antoni Kustusz  

Powoli dobiega końca 2012 rok.  Dobiegają rów-
nież do końca inwestycje zaplanowane na ten 
rok. Należy stwierdzić, że rok bieżący był udany 
pod względem inwestycyjnym, ponieważ udało 
się zrealizować wiele zadań ważnych dla miesz-
kańców gminy, szczególnie w dziedzinie drogo-
wnictwa, gdzie zostało wyremontowanych cztery 
spore odcinki dróg poprzez ich powierzchniowe 
utwardzenie. Były to drogi w Obierwi, kolonia Ku-
rzyska, w Dąbrówce, Szwendrowym Moście i w 
Białobieli. Wyasfaltowano również cztery odcinki 
dróg w Siemnosze, Gąskach, Długim Kącie oraz 
Łęgu Przedmiejskim. Dokonano remontu dróg do-

jazdowych do pól i łąk.  W wielu sołectwach zebra-
ło się tego kilkanaście kilometrów.
    Szczególnie szeroki zakres prac ma remont 
dwóch powiatowych ciągów drogowych o długo-
ści ponad 20 km. W ramach tej inwestycji zostanie 
wykonanych 14 km ścieżek pieszo-rowerowych 
oraz zatoki autobusowe, przepusty, chodniki w 
Dąbrówce a także  remont mostu w Łęgu Staro-
ścińskim na rzece Rozoga. Gmina dofinansowuję 
tę inwestycję kwotą ponad 3,1 mln zł.
       Drugi ważny temat inwestycyjny to zagospoda-

Gmina Lelis przystąpiła do realizacji projektu sys-
temowego p.n. „Indywidualizacja nauczania i wy-
chowania w klasach I – III szkół podstawowych w 
Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się ba-
wiąc”. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki (PO KL), Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrów-
nanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej ja-
kości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny POKL 
dofinansowuje 85 proc., a budżet państwa 15 proc. 
kosztów realizacji. 
 Celem głównym projektu jest wsparcie w okre-
sie realizacji projektu indywidualnego rozwoju 
uczniów klas I – III szkół podstawowych w Biało-
bieli, Dąbrówce, Lelisie, Łęgu Starościńskim, Na-
siadkach, Obierwi i Olszewce na terenie gminy Le-
lis dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb 
edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości 
psychofizycznych. Okres realizacji projektu: od 12 
października 2012 r. do 31.maja 2013 r. Okres trwa-

rowanie skwerów w Lelisie oraz Dąbrówce, gdzie 
wykonano z kostki ciągi piesze, ustawiono kosze 
na śmieci, ławki, skalniaki, utworzono parkingi, za-
montowano słupy ogłoszeniowe, nowe oświetle-
nie, powstały nowe  trawniki z licznymi, ciekawymi 
nasadzeniami drzew i krzewów. Od mieszkańców 
obu wsi, a także od ich licznych gości zależy teraz 
w jakim stanie te inwestycje przetrwają i czy będą 
stanowić ozdobę naszych miejscowości. 
     Ważne są inwestycje wykonane w szkołach na 
terenie gminy Lelis takie,  jak sztuczne boisko wie-
lofunkcyjne wraz z placem zabaw wybudowane  
przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim, 

czy remont sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół w Łęgu Przed-
miejskim. Wykonano także re-
mont budynku gospodarczego 
przy Zespole Szkół w Obierwi, 
wyremontowano pomieszczenia 
gospodarcze w budynku szkol-
nym oraz wybudowano plac za-
baw z prawdziwego zdarzenia 
przy Szkole Podstawowej w Dą-
brówce. Wykonano także chodnik 
przy boiskach Zespołu Szkół w 
Lelisie.

      Ważnym wydarzeniem jest zakup ciężkiego sa-
mochodu pożarniczego SCANIA dla OSP Lelis oraz 
wyremontowanie budynku remizy OSP w Łęgu 
Przedmiejskim na potrzeby świetlicy.
      Warto dodać, że środki przeznaczone  na wy-
konane zadania pozyskano głównie z zewnątrz,  
min. z funduszy unijnych, Starostwa Powiato-
wego, Związków Straży Pożarnych, a z budżetu 
gminy dofinansowywane te zadania niezbędnym 
minimum. 

Opracował: Wójt Gminy - Stanisław Subda
 

nia zajęć dodatkowych od 01listopada 2012 r. do 
31 maja 2013 r.
 Wsparciem w ramach projektu zostanie obję-
tych 258 uczniów z kl. I - III szkół podstawowych 
z gminy Lelis. Dzięki dodatkowym i specjalistycz-
nym zajęciom opieką zostaną objęte dzieci: ze 
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,  
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; z 
trudnościami w zdobywaniu umiejętności mate-
matycznych; z wadami postawy jako gimnastyka 
korekcyjna; z wadami wymowy jako zajęcia logo-
pedyczne. Odbędą się także zajęcia rozwijające za-
interesowania uczniów szczególnie uzdolnionych 
w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych; 
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych teatralnie artystycznie 
oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych językowo- j. angielski.
 Dzięki udziałowi gminy w realizacji projektu 
będzie można również doposażyć bazę dydak-
tyczną w/w placówek w specjalistyczne pomoce.

Realizatorem projektu oraz prowadzącym jego biuro 
jest Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, 
a koordynatorem Andrzej Przeradzki – dyrektor ZA-
SiP, tel. (29) 761-10-79; e-mail: zasip@op.pl.

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPO£ECZNY

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPO£ECZNY
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Nowy porządek śmieciowy na Mazowszu 

Kurpiowskie najlepsze

  Radni województwa mazowieckiego uchwali-
li 22 października Wojewódzki Plan Gospodarki 
Odpadami. Określa on zasady gospodarowania 
odpadami, dzieląc Mazowsze na pięć regionów, 
na obszarze których wyznaczone zostały instala-
cje do przetwarzania śmieci. To ważna wiadomość 
zarówno dla gmin, jak i ich mieszkańców. Od przy-
szłego roku bowiem to właśnie gminy przejmą 
całkowitą odpowiedzialność za odpady wytwo-
rzone na ich terenie. Samorządy lokalne zadecy-
dują również o wysokości opłat za wywóz śmieci. 
Koordynatorem nowego systemu jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 
 Rocznie mieszkańcy Mazowsza wytwarzają 1,8 
mln Mg (megagramów - ton) odpadów komunal-
nych. Aż 90 proc. z nich stanowią odpady niese-
gregowane. Niestety, zaledwie niewielki procent 
odpadów unieszkodliwiany jest przy wykorzy-
staniu nowoczesnych metod termicznych. Wciąż 
ponad 770 tys. Mg odpadów deponowanych jest 
na mazowieckich składowiskach odpadów komu-
nalnych. Nie ma też dobrze rozwiniętego systemu 
selektywnego zbierania odpadów, czyli z podzia-
łem np. na szkło, papier, plastik i pozostałe odpady. 
Aktualny system funkcjonuje bowiem głównie na 
bazie zarządzanych przez pojedyncze gminy skła-
dowisk nie powiązanych kompleksowym syste-
mem. Ponadto na Mazowszu ciągle powstają dzi-
kie wysypiska śmieci, a niektóre odpady są nadal 
spalane w domowych piecach. 
 Przez takie gospodarowanie odpadami nie tyl-
ko bezpowrotnie tracimy cenne surowce, które po 
odpowiedniej obróbce mogłyby być powtórnie 
wykorzystane, ale też zanieczyszczamy środowi-
sko naturalne. 
 W uporządkowaniu i usystematyzowaniu 
gospodarki odpadami na Mazowszu ma pomóc 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO 
2012-2023). WPGO wyznacza cele do osiągnięcia 
w gospodarce odpadami na Mazowszu, wynikają-
ce z krajowych i unijnych przepisów. Plan promuje 
rozwiązania, pozwalające zminimalizować wpływ 
odpadów na środowisko. Do najważniejszych 
należy zaliczyć: zapobieganie powstawaniu od-
padów, selektywną zbiórkę, recykling i odzysk, w 
tym wykorzystanie energii z odpadów.
 Dokument ten stawia na nowoczesne systemy 
i innowacyjne rozwiązania. Jednym z jego ele-
mentów jest utworzenie Regionów Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (RGOK) o charakterze 
ponad gminnym. Takimi Regionami mogą być ob-
szary zamieszkane przez co najmniej 150 tys. osób 
lub gmina licząca minimum 500 tys. mieszkańców. 

Na terenie Mazowsza przewiduje się powstanie 
pięciu RGOK-ów: 
- m.st. Warszawy (51 gmin z powiatów: grodziskie-
go, legionowskiego, otwockiego, piaseczyńskie-
go, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, 
wołomińskiego, żyrardowskiego, mińskiego, gar-
wolińskiego oraz m.st. Warszawa),
- Ciechanowski (41 gmin z powiatów: ciechanow-
skiego, makowskiego, mławskiego, przasnyskiego 
i pułtuskiego),
- Ostrołęcko-Siedlecki (92 gminy z powiatów: 
ostrołęckiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, ło-
sickiego, garwolińskiego, siedleckiego, sokołow-
skiego, węgrowskiego, wołomińskiego, mińskie-
go, makowskiego, pułtuskiego oraz m. Ostrołęka 
i m. Siedlce),
- Płocki (60 gmin z powiatów: gostynińskiego, płoc-
kiego, płońskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, 
żuromińskiego, nowodworskiego, warszawskiego 
zachodniego, legionowskiego oraz m. Płock)
- Radomski (63 gminy z powiatów: białobrzeskie-
go, grójeckiego, lipskiego, kozienickiego, przysu-
skiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleń-
skiego, piaseczyńskiego oraz m. Radom). 
 Pozostałych siedem mazowieckich gmin bę-
dzie objętych przez RGOK-i z województw łódz-
kiego (dwie) i podlaskiego (pięć). 
 Ponadto WPGO wskazuje regionalne instalacje 
do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), 
do których powinny trafiać zmieszane odpady ko-
munalne, odpady zielone, pozostałości z sortowa-
nia przeznaczone do składowania. W przypadku 
braku regionalnych instalacji, zostały wyznaczone 
instalacje zastępcze, mające tymczasowo (do cza-
su budowy RIPOK) zapewnić zagospodarowanie 
odpadów. Plan uwzględnia również instalacje, 
które nie spełniają wymagań ochrony środowiska 
oraz harmonogram ich zamykania. W przypadku 
Mazowsza są to wyłącznie składowiska odpadów. 
 Region ostrołęcko-siedlecki, w którym w 2010 r. 
wytworzono 245 tys. Mg odpadów komunalnych. 
W regionie ostrołęcko-siedleckim funkcję RIPOK 
pełnią jeden zakład do mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania odpadów w Ławach (gm. 
Rzekuń) oraz jedno składowisko w Woli Sucho-
żebrskiej.  Rolę instalacji zastępczych do obsługi 
regionu pełnić będą: 2 instalacje do mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania odpadów - w 
Woli Suchożebrskiej oraz w Starym Lubiejewie,  
5 sortowni odpadów zmieszanych - w Laskowcu, 
Łojewie, Lucinie, Wierzbnie i Jakubowie, 5 kompo-
stowni odpadów zielonych - w Ławach, Wierzbnie, 
Woli Suchożebrskiej, w Starym Lubiejewie i Małki-

ni Górnej oraz 20 składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w miejscowościach: Go-
worki, Stare Lubiejewo, Węgrów-Ruszczyzna, Woź-
bin, Łojew, Słup Pierwszy, Stara Kornica, Mroczki 
Rębiszewo, Moczydła, Latowicz Rozstanki, Brok, 
Lubotyń Włóki, Brzezienko – Rościszewskie, Kotuń, 
Bale, Dąbrówka – Ług, Oleśnica, Gajówka Zachod-
nia, Wierzbno i Łosice.
 W województwie mazowieckim funkcjonuje 
obecnie jedna spalarnia oraz 14 instalacji MBP 
(mechaniczno-biologicznego przetwarzania). Po-
nadto istnieje 26 sortowni odpadów zmieszanych, 
15 kompostowni odpadów zielonych, 6 instalacji 
do wytwarzania RDF, czyli paliwa z odpadów ko-
munalnych oraz 55 czynnych składowisk o łącznej 
pojemności ok. 8,2 mln Mg. 
 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla 
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem 
lat 2018-2023 został opracowany w związku ze 
zmianą przepisów ustawy o odpadach. Do końca 
ubiegłego roku plany gospodarki odpadami były 
opracowywane na trzech szczeblach administracji 
samorządowej. Od 1 stycznia 2012 r. obowiązek 
ten został ograniczony wyłącznie do poziomu kra-
ju i województw. Zadaniem gmin jest natomiast 
stworzenie warunków do organizacji systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. 
W tym celu gmina musi opracować dostosowany 
do nowych przepisów i założeń WPGO regula-
min utrzymania czystości i porządku. Regulamin 
taki musi powstać w przeciągu pół roku od mo-
mentu uchwalenia WPGO. Gminy będą musiały 
także ustalić wysokość opłat za wywóz śmieci od 
mieszkańców oraz wybrać – w drodze przetargu 
– firmę, która będzie odbierała odpady i wywoziła 
je do konkretnej instalacji. Jednym z ich obowiąz-
ków będzie również zorganizowanie selektywnej 
zbiórki odpadów (m.in. papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych, szkła i opakowań wielo materiało-
wych oraz odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji). Lokalne władze muszą zapewnić 
odzysk, recykling oraz przygotować do ponowne-
go użycia wybranych rodzajów odpadów komu-
nalnych. Konieczne będzie również ograniczenie 
składowania odpadów ulegających biodegradacji. 
Ponadto gminy wspólnie powinny podjąć działa-
nia zmierzające do budowy instalacji w obszarach 
deficytowych, które wskazuje plan.
 Wraz z uchwaleniem Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 
2012-2023, Sejmik podjął uchwałę w sprawie jego 
wykonania. Ta druga uchwała, ze względu na ran-
gę aktu prawa miejscowego jest istotnym elemen-
tem budowy systemu gospodarki odpadami na 
Mazowszu. Określa ona, bowiem przynależność 
poszczególnych gmin do regionów gospodarki 
odpadami oraz wskazuje regionalne i zastępcze 
instalacje do ich obsługi. Mając wiedzę na temat 
przynależności do danego regionu i znając zloka-
lizowane na jego terenie instalacje, gmina może 
rozpocząć organizację systemu na administro-
wanym przez siebie terenie. W tym celu powinna 
podjąć szereg uchwał i ogłosić przetarg na odbiór 
odpadów. Ponadto, jeżeli w regionie występuje 
niedobór mocy przerobowych regionalnych insta-
lacji, gminy powinny podjąć działania związane z 
budową nowych zakładów. 
 O skutkach programu śmieciowego dla gmin 
mówiono w trakcie spotkania samorządowców 
z wicewojewodą mazowieckim Dariuszem Piąt-
kiem, które odbyło się 23 października w Ostrołę-
ce. Do sprawy powrócimy w następnym numerze 
W Gm. Więcej na: http://www.mazovia.pl

Decyzją Ogólnopolskiej Kapituły Inicjatywy Pozytywistycznej ,,Polski 
Producent Żywności’’, firma ,,U Tereski’’ z Aleksndrowa, której właściciel-
ką jest Teresa Stepnowska, została wyróżniona prestiżowym tytułem 
,,Polski producent żywności 2012’’ za produkt ,,Szynka z szynki’’. 
 Inicjatywa Pozytywistyczna „Polski Producent Żywności” organi-
zowana jest od roku 1997 przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego w Poznaniu, którego celem jest promowanie najlepszych 
polskich producentów żywności oraz zwrócenie większej uwagi konsu-
mentów na wyroby spożywcze charakteryzujące się najwyższą jakością.
 W tym roku Wyróżnionych zostało 26 producentów spośród 80 
zgłoszonych.
Zakład ,,U Tereski’’ oraz przyzakładowy sklepik  znajdują się w Aleksan-
drowie, dzielnicy Obierwi, 15 km od Ostrołęki. Uroczyste wręczenie 
certyfikatów oraz pucharów odbyło się 8 października br. na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas targów POLAGRA 
FOOD. (ak) 
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To były Gody, aż oczy bolały od blasku diamentów, złota i srebra

Wyróżnienia  
dla najlepszych 

Naukowcy o Kościele na Mazowszu

Tegoroczna uroczystość jubileuszu 60, 50 i 25- 
lecia, a więc Diamentowych, Złotych i Srebrnych 
Godów pożycia małżeńskiego rozpoczęła się  
11 października w kościele parafialnym w Lelisie, 
gdzie jubilaci i ich rodziny uczestniczyli w uro-
czystej Mszy świętej oraz ponowili przyrzeczenia 
małżeńskie, jakie wypowiadali przed laty zawie-
rając małżeństwo. Mszę koncelebrowali probosz-
czowie wszystkich parafii, które działają w naszej 
gminie. Piękne życzenia przekazał im w imieniu 
duszpasterzy ks. proboszcz Janusz Kotowski, 
wręczając każdej parze pamiątkowy symbol. 
 Druga część uroczystości odbyła się w Gmin-
nym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym. Jubila-
tów i gości zaproszonych na tę uroczystość powi-
tali kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Czesława 
Ziemak i Wójt Gminy Stanisław Subda. Wszystkim 
jubilatom przekazano życzenia jeszcze długich 
lat wspólnego pożycia małżeńskiego w dobrym 
zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.
Po wysłuchaniu życzeń wszystkie pary obcho-
dzące w tym dniu swój jubileusz wziąwszy się za 
ręce powtórzyli za kierownikiem USC (najpierw 
mężowie, następnie żony) słowa podziękowa-
nia za wzajemne wspieranie się stwierdzając, że  
„W dniu naszego jubileuszu dziękuje Ci żono 
(mężu) że nasze małżeństwo było zgodne, szczę-
śliwe i trwałe, wyrażam podziękowanie za okaza-
ną mi miłość, przywiązanie i opiekę. Przyrzekam, 
że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo było 
nadal szczęśliwe”.
 Następnie Wójt Gminy, a także przewodni-
czący Rady Gminy Jan Mrozek oraz radny woje-
wódzki Marian Krupiński  dokonali aktu deko-
racji jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia 
małżeńskiego medalami „Za długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznanymi im przez Prezydenta RP. 
Wszyscy złoci jubilaci otrzymali upominki w po-
staci ksiąg ozdobnych z życzeniami.
 Życzenia i upominki wręczono również parom 
obchodzącym 60- i 25-lecie pożycia małżeńskie-

Blisko 200 pedagogów i pracowników oświaty 
z dawnego województwa ostrołęckiego otrzy-
mało odznaczenia państwowe i resortowe, które 
przyznano im z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 
wręczono w trakcie uroczystego spotkania, któ-
re odbyło się 11 października w Zespole Szkół 
Powiatowych w Baranowie. W obchodach wzięli 
udział m.in. poseł Andrzej Kania, wicewojewoda 
mazowiecki Dariusz Piątek, mazowiecki kurator 
oświaty Karol Semik, samorządowcy, przedstawi-
ciele duchowieństwa, a także dyrektorzy, nauczy-
ciele i pracownicy oświaty. Wśród wyróżnionych i 
nagrodzonych byli także przedstawiciele oświaty 
samorządu z gminy Lelis. Srebrny Medal za Dłu-
goletnią Służbę otrzymała Katarzyna Izydorczyk 
z SP Nasiadki, Wójt Gminy Stanisław Subda, 
Marzena Kowalska z Zespołu Szkół SP w Łęgu 
Przedmiejskim, Bożena Katarzyna Załęska z ZS 
SP w Obierwi oraz Krystyna Zera z ZS PG w Łęgu 
Przedmiejskim otrzymali Medal Edukacji Narodo-
wej. Gratulujemy.

Antoni Kustusz 

go. Po zakończeniu części oficjalnej Wójt Gminy 
Stanisław Subda zaprosił wszystkich jubilatów  
i gości zaproszonych na symboliczną lampkę 
szampana oraz do wysłuchania i obejrzenia wy-
stępów artystycznych przygotowanych specjalnie 
na tę uroczystość przez młodzież z Zespołu Szkół 
w Obierwi oraz przez Gminny Ośrodek Kultural-
no-Oświatowy. Była okazja do wspomnień, wspól-
nych fotografii, słodkiego poczęstunku, a nawet 
tańców, w których oczywiście przodowali srebrni 
jubilaci, choć i państwo Maria i Kazimierz Anto-
szewscy z Obierwi, którzy dorobili się 17 wnuków 
i 7 prawnuków, nie ustępowali im miejsca. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Jubileuszowe gody pożycia małżeńskiego11 paź-
dziernika obchodziły następujące pary:

60-lecie (Diamentowe Gody): Maria i Kazimierz 
Antoszewscy, Helena i Walenty Denkiewiczowie; 

Dobra współpraca Ostrołeckiego Towarzystwa 
Naukowego im. Adama Chętnika z władzami 
Gminy Lelis oraz GOK-O zaowocowała kolejnym 
ważnym przedsięwcięciem. Tym razem była to 
konferencja naukowa nt. Kościół rzymskokato-
licki na północnym Mazowszu w XIX i XX wieku. 
Do Lelisa przyjechało wielu uznanych specjali-
stów badania dziejów Kościoła, przedstawiciele 
kleru, a także liczni członkowie OTN, m.in. poseł 
Arkadiusz Czartoryski.  Wszyscy z ciekawością 
obejrzeli wystawę wydawnictw ostrołęckiego 
środowiska naukowego, a także zapoznali się z 
urokami folkloru kurpiowskiego.
 Konferencję, która odbyła się 5 październi-
ka prowadził dr Jerzy Kijowski z OTN, a referaty 
wygłosili: prof. dr hab. Jan Dzięgielewski (UKSW, 
AH) Na ile konsekwentne dochowanie wierności 
Kościołowi rzymskokatolickiemu wpłynęło na 
kształtowanie czarnej legendy szlachty mazo-
wieckiej od schyłku XVI w. do schyłku XX w.; ks. 
dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM Zmiany 
granic kościelnych na północnym Mazowszu w 
XIX i XX w.; dr hab. Stefan Ciara, (prof. UW) Jedna 
dekada w Mazowieckim dekanacie. Działalność 
dobroczynna Kościoła na przykładzie dekanatu 

50-lecie (Złote Gody): Zofia i Henryk Ciakowie,  
Zofia i Tadeusz Dawidowie, Marianna i Henryk 
Ejzembergowie, Halina i Czesław Gawrychowie,  
Józefa i Tadeusz Kaczyńscy, Janina i Antoni Kru-
czykowie, Teresa i Edmund Kruczykowie, Halina 
i Władysław Mizerkowie , Zofia i Józef Pajkowie, 
Jadwiga i Jan Pędzichowie, Janina i Jan Piendako-
wie, Stanisława i Henryk Pierzchałowie, Aleksan-
dra i Jan Plona, Zofia i Zygmunt Zyśkowie 

25-lecie (Srebrne Gody): Wanda i Kazimierz 
Aptacy, Hanna i Stanisław Arcichowscy, Halina  
i Andrzej Bednarczykowie, Agnieszka i Kazimierz 
Gąska, Regina i Wiesław Gromkowie, Bożena  
i Dariusz Kawałkowie, Danuta i Waldemar Kowal-
scy, Celina i Bogdan Łępiccy, Elżbieta Marzena  
i Roman Łępiccy,  Bożena Dorota i Kazimierz Ma-
rzewscy, Krystyna i Kazimierz Murachowie, Boże-
na i Stefan Prusikowie, Elżbieta Henryka i Tadeusz 
Traczewscy, 

płońskiego w latach 1851 – 1861; dr Jan Mi-
rończuk (OTN) Struktura etniczno-wyznaniowa 
Mazowsza północnego w XIX i X w. – analiza na 
przykładzie powiatu ostrołęckiego; ks. dr Marek 
Truszyński (OTN) Działalność społeczna ducho-
wieństwa Diecezji Płockiej w latach 1864 – 1925 
na wybranych przykładach; prof. dr hab. Janusz 
Szczepański (AH, UMCS) Kościół rzymskokatolic-
ki w okresie II Rzeczypospolitej i w okresie II woj-
ny światowej; ks Jacek Ogrodnik (doktorant PAN) 
Błogosławieni męczennicy północnego Mazow-
sza w latach II wojny światowej; ks. dr Jacek Jan 
Pwłowicz (Ukraina) Kościół rzymskokatolicki po 
1945 r. Jego rola na tle zachodzących przemian 
społeczno-politycznych. Kwestie moralno-spo-
łeczne; ks. prof. dr hab. Witold Jemielity Kate-
chizacja w latach 1945-1989; dr Paweł Skibiński 
(UW) Kardynał Stefan Wyszyński a północne 
Mazowsze. Ten ostatni referat wywołał cieka-
wą dyskusję, bowiem liczne osoby, m.in. Teresa 
Szymczyk z Lelisa, potwierdzały obecność kard. 
S. Wyszyńskiego na uroczystości bierzmowania 
w Kadzidle, o czym nie było zapisków w dziejach 
jego posługi. 

Antoni Kustusz
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Jan Paweł II w oczach dziecka

Letnia szkoła kreatywności

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce 12 paździer-
nika komisja konkursowa pod przewodnictwem 
Ewy Czerkas, dyr. SP w Dąbrówce, dokonała 
podsumowania III edycji gminnego konkursu 
plastycznego „Jan Paweł II w oczach dziecka”.  
W konkursie plastycznym zorganizowanym przez 
Szkołę Podstawową w Dąbrówce i parafię p.w. 
Świętej Anny w Dąbrówce uczestniczyli  uczniowie 
ze szkół podstawowych w Lelisie, w Łęgu Przed-
miejskim, Łęgu Starościńskim, Nasiadkach oraz  
w Dąbrówce. Konkurs odbył się w dwóch katego-
riach wiekowych: kl. I-III oraz kl. IV-VI.
 Celem konkursu było pogłębianie wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczo-
ści i osobowości papieża Jana Pawła II, nawiązanie 
do nieprzemijających wartości i idei tkwiących 
w życiu i działalności Jana Pawła II, rozwijanie 
wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci  
i młodzieży, a także prezentacja i popularyzacja 
plastycznej twórczości dzieci i młodzieży
 Spośród nadesłanych prac plastycznych nagro-
dzono prace następujących uczniów:

W kategorii klas I– III:
I miejsce – Magdalena Kowalska, 
ucz. kl. III SP w Łęgu Przedmiejskim, 
II miejsce – Miłosz Szczubełek,  
ucz. kl. II SP w Łęgu Przedmiejskim, 
III miejsce – Iga Śnietka, ucz. kl. II SP w Dąbrówce 
i Amelia Kawałek, ucz. kl. I SP w Łęgu Starościńskim,
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Berkowska, ucz. 
kl. I SP w Łęgu Przedmiejskim, Kornelia Pianka, ucz. 
kl. II SP w Dąbrówce, Patrycja Prusaczyk, ucz. kl. III 
SP w Dąbrówce.

W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Klaudia Puławska, 
ucz. kl. VI SP w Dąbrówce, 
II miejsce - Sebastian Prusaczyk, 
ucz. kl. V SP w Nasiadkach oraz Oliwia Kruczyk, ucz. 
kl. V w Łęgu Przedmiejskim,
III miejsce – Łucja Kurpiowska ucz. kl. IV SP w Łęgu 
Przedmiejskim, 

Wyróżnienia otrzymali: Anna Rudzik, ucz. kl. IV SP 
w Łęgu Starościńskim, Emilia Grzyb, ucz. kl. VI SP  
w Lelisie.
 Prace plastyczne zgłoszone do konkursu zosta-
ły wykonane pod kierunkiem nauczycieli: Danuty 
Aptacy, SP w Lelisie, Ireny Żebrowskiej, SP w Łęgu 
Przedm., Marii Bakuły, SP w Łęgu Starościńskim, 
Barbary Prusaczyk, SP w Nasiadkach, Katarzyny 
Izydorczyk, SP w Nasiadkach, Ewy Czerkas, SP  
w Dąbrówce, Joanny Duszak, SP w Dąbrówce, Zo-

fii Łępickej, SP w Dąbrówce oraz Iwony Krupki, SP  
w Dąbrówce.
 Pod tym samym hasłem 17 października od-
był się pierwszy gminny konkurs recytatorski, w 
którym wzięli udział uczniowie z SP w Lelisie, SP w 
Łęgu Starościńskim, SP w Łęgu Przedmiejskim, SP 
w Nasiadkach, SP w Obierwi, SP w Olszewce i SP w 
Dąbrówce. Podobnie, jak w konkursie plastycznym 
występy uczniów oceniano w dwóch kategoriach 
wiekowych: kl. I-III oraz IV-VI.

      W kategorii klas I – III naj-
lepszym recytatorem okazał 
się Piotr Łępicki z SP w Łęgu 
Starościńskim, drugie miej-
sce zajęła Marta Prajs, SP Łęg 
Przedm., a trzecie – Iga Śniet-
ka, SP w Dąbrówce. Wyróżnio-
no także Wiktorię Wiśniewską 
z SP Dąbrówka. W kategorii 
klas IV – VI najlepsze wraże-
nie wywarła Julia Dziurawiec 
z SP Lelis, drugie miejsce za-
jęła Magdalena Podeszwa z 
SP Łęg Starościński, a trzecie 
– Magdalena Kruczyk, z SP 
Łęg Przedmiejski. 
    Po ukończeniu recytacji od-
było się oficjalne podsumo-
wanie konkursu plastycznego 
i recytatorskiego, które koor-
dynowała Wanda Aptacy z SP 
w Dąbrówce, oraz wręczenie 
nagród dla zwycięzców, któ-
re ufundowali organizatorzy 
konkursu. (ak)

Fot. archiwum  
Szkoły Podstawowej  

w Dąbrówce

Pod takim hasłem w Zespole Szkół w Łęgu 
Przedmiejskim w dniach 20-31. sierpnia od-
bywały się zajęcia wakacyjne prowadzone w 
ramach projektu Szkoły Startu do Kariery orga-
nizowanego przez Mazowieckie Centra Talen-
tu i Kariery.  Uczestniczyło w nich osiem grup 
uczniów klas I-VI SP. Zajęcia prowadziły nauczy-
cielki: Alina Marzewska, Barbara Bartołd, Anna 
Bieńkowska i Marzena Kowalska.

Jak przekonali się uczestnicy zajęć warsztaty  
z kreatywności to doskonała propozycja spędze-
nia wolnego czasu i szansa, aby wykazać się po-
mysłowością i przy tym dobrze się bawić. Letnie 
warsztaty dla uczniów udowodniły, że nie trzeba 
wiele, aby przeżyć wspaniałą przygodę. Bo jakże 
się nie bawić, jeśli pojawia się niepowtarzalna 
okazja by odbyć kilka podróży w czasie i prze-
strzeni. Codziennie inne wycieczki były świet-
ną okazją do rozwijania wyobraźni twórczej, 

rozwiązywania problemów życia codziennego, 
inspiracją do pracy grupowej i poznawania swo-
ich możliwości. Dzieci przekonały się, że to, co 
jest w nich i wokół nich jest inspirujące i warte 
zbadania. Zespół młodych badaczy darzących 
się sympatią i zaufaniem, poprzez zabawę uczył 
się odkrywania niezwykłego w tym, co pozornie 
zwyczajne, czerpać ze swojej wiedzy i wyobraź-
ni, jak i wykorzystywać potencjał zespołu. (MK)

Fot. archiwum
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Najsmaczniejsze ziemniaki są w Szafarczyskach

Pogoda sprzyjała pielgrzymom, którzy wyruszyli 
z wielu stron do Sanktuarium pw. św. Anny w Dą-
brówce, by zobaczyć miejsce i kaplicę ,,gdzie barć 
cudowna stała…’’. Wszystkich idących w bardzo 
licznych kolumnach pielgrzymów witał serdecz-
nie kustosz sanktuarium ks. Stanisław Grosfeld, 
dumny z dokonanych przemian wokół kościoła 
parafialnego, na pl. im. Jana Pawła II oraz przy 
samej kaplicy. Odnowione, pokryte nową blachą 
wieże kościoła dodawały blasku jego staraniom o 
wygląd świątyni. Gościnni byli także mieszkańcy 

Delegacja Gminy Lelis w składzie: Stefan Prusik,  
Bogusława Parzych, Maria Puławska i Henryk 
Chorąży wzięła udział w uroczystościach dożyn-
kowych  Rejonu Solecznickiego na Litwie, które 
odbyły się 15-16 września. Pobyt naszej dele-
gacji był związany z realizacją porozumienia o 
współpracy i wymianie doświadczeń na niwie 
samorządowej pomiędzy Gminą Butrymańce 
a Gminą Lelis. Oprócz współpracy z lokalnym 
samorządem na podkreślenie  zasługuje dobra 
współpraca pomiędzy strażą pożarną w Butry-
mańcach a jednostkami Ochotniczej Straży Po-
żarnej z gminy Lelis oraz pomiędzy Szkołą Pod-
stawową w Łęgu Starościńskim a Polską Szkołą  
Średnią im. Anny Krepsztul w Butrymańcach. 
 - Wizyta na Litwie jest dobrym przykładem 
utrzymywania kontaktów z Polakami Rejonu So-
lecznickiego, którzy po wielu doświadczeniach  
powojennych, pozostawieni sami sobie są nadal 
otwarci na kontakty z Polską i z należytą troską 
pielęgnują to co polskie. Doznaliśmy tam wiele 
przykładów niesamowitej gościnności oraz po-
znaliśmy wspaniałych ludzi – stwierdził po po-
wrocie Stefan Prusik. (ak)

Fot. Maria Puławska

Sezon jesiennych spotkań przy ognisku z pie-
czonymi ziemniakami rozpoczął się w Szafarczy-
skach już 9 września po południu. Pogoda dopi-
sała, ziemniaki i woda pieprzowa przygotowane 
pod srogim okiem sołtysa Jana Laskowskiego 
smakowały wspaniale, a więc  i dobrego humo-
ru nikomu nie brakowało . Dzieci bawiły się pod 
opieką nauczycielek z SP Nasiadki w różne kon-
kursy ziemniaczane, a dorośli kibicowali w meczu 
Kawalerowie – Żonaci. W tym roku mecz był wy-
jątkowo zacięty i skończył się rezultatem 5:3 dla 
Żonatych. O stronę rozrywkową troszczył się DJ 
Mroziu, a po zakończeniu festynowych emocji 
o uśmiech i radość zadbał  dobrze przyjęty na 
dożynkach regionalnych kabaret EMKA. Trudno 
się temu dziwić, skoro wszystkie dzieciaki, które 
uczestniczyły w konkursach otrzymały nagrody i 
upominki, a festyn stał się także dobrą okazją by 
wręczyć puchary dla drużyn, które uczestniczyły 
w gminnej lidze piłkarskiej oraz letnim turnieju 
piłki nożnej o puchar Wójta i Przewodniczące-
go Rady Gminy. Wszystkie wyróżnienia wręczał 
Stefan Prusik, który przekazał zebranym życze-
nia od wójta Stanisława Subdy. Warto dodać, że 
dzięki społecznej pracy mieszkańców wsi boisko 
uzyskało bardzo funkcjonalne kosze na śmieci,  
a murawa była doskonale przygotowana.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Na zdjęciu: uzdolnione uczennice,  
które reprezentowały SP Nasiadki.

Wrześniowe pielgrzymowanie 

Z wizytą u przyjaciół 
w Butrymańcach  

Dąbrówki i Płoszyc, którzy przygotowali napoje 
i słodki poczęstunek dla strudzonych pielgrzy-
mów. 
 Przed kaplicą, jak co roku spotkali się ucznio-
wie okolicznych szkół, by korzystając z pomocy 
GOK-O uczestniczyć w VIII Przeglądzie Pieśni 
Pielgrzymkowej. Wszyscy otrzymali symboliczne 
upominki, a my znaleźliśmy chwilę na pamiątko-
we zdjęcie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Dzień Edukacji 
Narodowej  
w Białobieli
W Szkole Podstawowej w Białobieli odbyła 
się tegoroczna uroczystość z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej odbyła się 12 października. 
Uczestniczyli w niej wszyscy nauczyciele, 
uczniowie, pracownicy obsługi szkoły, a tak-
że przedstawiciele rodziców. Swą obecno-
ścią zaszczycili zebranych Wójt Gminy Lelis 
Stanisław Subda, emerytowani nauczyciele i 
pracownicy szkoły. Na początku Urszula Wiel-
czyk, dyrektor szkoły wręczyła nagrody za 
pracę w minionym roku szkolnym. Wśród na-
grodzonych znaleźli się nauczyciele: Elżbieta 
Kulas, Beata Korzeniecka, Rafał Kosek, Beata 
Modzelewska, Hanna Murach, Hanna Różyc-
ka i pracownik obsługi Jacek Ziemak. Nagro-
dę Wójta Gminy Lelis za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Ur-
szula Wielczyk oraz Hanna Różycka. Po części 
oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zo-
stali zaproszeni do obejrzenia programu ar-
tystycznego przygotowanego przez uczniów 
klasy V pod kierunkiem H. Różyckiej. Ucznio-
wie, w dowcipnej formie niby lekcji prezen-
towali instrukcję odróżniania nauczyciela od 
ucznia, przedpołudniowe wiadomości wraz z 
prognozą pogody zawierającą komunikat dla 
uczulonych na szkołę. Jednym słowem zaser-
wowano solidną dozę szkolnego humoru, co 
wszyscy nagrodzili gromkimi brawami. Nie 
zabrakło słów przepraszam, dziękuję, a także 
serdecznych życzeń, kwiatów dla nauczycieli 
i pracowników szkoły. Wszak należy pamię-
tać, iż, jak twierdzi starożytny poeta grecki, 
wykształcenie to dobro, którego nic nie jest 
w stanie nas pozbawić. 

Hanna Różycka
Fot. Antoni Kustusz 

… w Łęgu Przedmiejskim
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… i w Lelisie Prostujemy i przepraszamy

Wracamy do szkoły

Dyrektorzy:     
1. Ewa Czerkas – SP Dąbrówka
2. Urszula Wielczyk – SP Białobiel

Nauczyciele: 
1.  Aldona Gumkowska  – ZS Lelis
2. Marek Prusaczyk  – ZS Lelis
3. Jolanta Olkowska – ZS Lelis
4. Katarzyna  Załęska – ZS Obierwia
5. Hanna Różycka– SP Białobiel
6. Alina Puchalska  – ZS Łęg Przedmiejski
7. Anna Bieńkowska  – ZS Łęg Przedmiejski
8. Barbara Rząsińska  – SP Olszewka

Andrzej Przeradzki 

Otwarcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Obierwi stało się nie tylko 
okazją do przywitania w gronie pierwszoklasistów szkoły podstawowej  
i gimnazjum, ale także wręczenia ponownej nominacji dla Wandy Pień-
kosz na funkcję dyrektora szkoły. Akt nominacji w imieniu wójta gminy 
przekazał dyr. ZASiP Andrzej Przeradzki. Na pierwszaków oraz grupę 
przedszkolną czekały odnowione i przebudowane klasy, a wszyscy ra-
zem mogli zobaczyć w jak wspaniałe obiekty sportowe jest teraz wypo-
sażona ta szkoła. Tym chętniej wszyscy zabrali się do nauki. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

Wykaz dyrektorów i nauczycieli,  
którzy otrzymali nagrodę  
Wójta Gminy 
w roku szkolnym 2011/12

2. Sprawdzian w szkołach podstawowych 2012 r.

lp. Nazwa jednostki Liczba Średnia %

1 Szkoła Podstawowa w Białobieli 10 25,3

2 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 6 25,0

3 Szkoła Podstawowa w Lelisie 25 21,4

4 Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 20 21,1

5 Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim 12 19,9

6 Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 12 16,9

7 Szkoła Podstawowa w Obierwi 14 28,8

8 Szkoła Podstawowa w Olszewce 4 25,9

Średnia % dla Gminy Lelis 22,24

Średnia % Powiat 20,02
      
 W zestawieniu Złotych Dziesiątek Gminy w wykazie dostarczonym przez 
Szkołę Podstawową w Olszewce zabrakło informacji o tym, z jakich klas są 
złoci uczniowie. Oto prawidłowe zestawienie:

1.Magdalena Ciuchta kl. VI, 2.Anna Faustyna Duszak kl. VI,  3.Daniel Zamojski 
kl. VI,  4.Aleksandra Choroszewska kl. VI,  5.Karolina Dzięgielewska kl. VI,  6. 
Justyna Mrozek kl. VI,  7.Natalia Sypniewska kl. VI ,  8.Paulina Prusaczyk kl. VI, 
9. Karol Mróz kl. IV, 10. Piotr Pliszka kl. IV. 

Błędy powstałe w trakcie przygotowania do druku Wieści Gminnych nr 5,  
a nie poprawione przez redakcyjną korektę, spowodowały, iż w dwóch arty-
kułach pojawiły się nieścisłe informacje. Za powstałe z tego powodu zamie-
szanie przepraszamy Autorów i Czytelników.

Antoni Kustusz 

W zestawieniu wyników egzaminu zewnętrznego w gimnazjach i sprawdzia-
nu w szkołach podstawowych w 2012 r., autorstwa Andrzeja Przeradzkiego 
prawidłowe części zestawienia powinny brzmieć:

e) język angielski – poziom  rozszerzony

lp. Nazwa jednostki Liczba Średnia %

1 Publiczne Gimnazjum w Lelisie 51 31,0

2 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim 32 40,2

3 Publiczne Gimnazjum w Obierwi 10 31,2

Średnia % dla Gminy Lelis 34,13

Średnia % Powiat 35,5
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Witamy w gronie pierwszoklasistów

Fot. Antoni Kustusz

Fot. archiwum szkoły 

Zespół Szkół w Obierwi

Szkoła Podstawowa w Lelisie Szkoła Podstawowa w Białobieli

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim
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Wieści z drużyny Dąbrowskie Wilki

W poszukiwaniu drzemiących talentów 

W szkole wiejskiej, gdzie dzieci mają ograniczony 
dostęp do dóbr kulturowych warto prowadzić 
pracę z drużyną harcerską. Przekonanie o takiej 
właśnie potrzebie legło u podstaw powstania 
drużyny Dąbrowskie Wilki. - 
- Członkostwo w szkolnej drużynie harcerskiej 
jest dla uczniów naszej szkoły okazją do przeżycia 
niecodziennych przygód i podjęcia pasjonują-
cych zajęć. Nasza drużyna harcerska ,,Dąbrowskie 
Wilki’’ działa w szkole od 2000 roku i w dalszym 
ciągu jest atrakcyjną formą spędzania czasu 
wolnego dla uczniów. Organizacja ta otwiera 
każdemu dziecku szanse na odnalezienie swoich 
zainteresowań w wielu dziedzinach  nauki oraz 
pełnienia przydzielanych mu ról społecznych. 
Nasi  harcerze mają możliwość poznać siebie w 
różnych  warunkach, umacniać pozytywne rela-
cje, sprawdzać własną samodzielność, samooce-
nę i zaradność życiową - twierdzi dyrektor szkoły 
Ewa Czerkas.
 We wrześniu, a więc z chwilą rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego, rozpoczął się nabór no-
wych członków do szkolnej drużyny harcerskiej. 
Zainteresowanie wśród uczniów było bardzo 
duże. Chrzest bojowy przeszło 25. biszkoptów. 
Nie było to łatwe zadanie dla uczestników. Mu-
sieli oni pokonać sprawnościowy tor przeszkód, 
wykazać się wiedzą ogólną oraz hartem ducha 
w pokonywaniu trudności życia codziennego. 

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego 
w poszczególnych typach szkół Zespołu Szkół 
w Lelisie odbyły się 3 października. Głosowanie 
zostało przeprowadzone według ordynacji wy-
borczej uchwalonej przez samorząd. Wybory 
były powszechne, bezpośrednie, tajne i równe. 
Dla dokonania wyboru została powołana Komi-
sja Wyborcza w składzie: Beata Rydel, Karolina 
Niedźwiecka, Aleksandra Babiel i Radosław Bo-
ruch. Wyborcy dopisali, a frekwencja wyniosła 
71,8%

A oto zwycięzcy głosowania:
-  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
 ze Szkoły Podstawowej: Piotr Wiktorek,  
-  Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  
 z Publicznego Gimnazjum: Natalia Parzych
- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
 ze Szkół Ponadgimnazjalnych: Anna Doreńska

Nowym członkom Samorządu Uczniowskiego 
serdecznie gratulujemy, pozostałym kandyda-
tom życzymy powodzenia za rok.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w po-
szczególnych typach szkół są:

1. Szkoła Podstawowa- Katarzyna Brzuzy,
2. Publiczne Gimnazjum – Marta Zerhau,
3. Szkoły Ponadgimnazjalne: Monika Wilczek.

Antoni Kustusz
źródło: www.zsl.edu.pl

Fot. archiwum szkoły 

Dobrze wypadł udział uczniów i nauczycieli 
Szkoły Podstawowej w Nasiadkach w tego-
rocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego ,,Zapobiegajmy pożarom’’. W finale 
krajowym wyróżnienie otrzymał Sebastian 
Prusaczyk, uczeń kl. IV,  a ponadto zakwalifiko-
wały się tam prace, które wykonali Katarzyna 
Marczak i Przemysław Prajs z oddziału przed-
szkolnego. Uczestnikami konkursu opiekowała 
się Katarzyna Izydorczyk, a wszyscy zasłużyli na 
podziękowania, jakie do szkoły przesłał Antoni 
Jan Tarczyński, prezes Oddziału  Wojewódzkie-
go ZOSP RP. (ak) 

Od minionego roku szkolnego Zespół Szkół w 
Łęgu Przedmiejskim uczestniczy w projekcie 
Szkoły Startu do Kariery. Po okresie wakacji pro-
jekt znalazł się  już na półmetku i to właśnie z tej 
okazji 25 września delegacja szkolna uczestniczy-
ła w konferencji pt.”Mazowieckie Centra Talentu 
i Kariery w poszukiwaniu efektywnego modelu 
wsparcia ucznia - … bo talent jest w każdym 
z nas”. Spotkanie odbyło się w nowym gmachu 
Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Poli-
techniki Warszawskiej. Uczestniczyło w nim ponad 
100 nauczycieli oraz uczniów szkół, uczestników 
projektu z terenu województwa mazowieckiego. 
Główną atrakcją była prezentacja efektów projek-
tu przygotowana przez uczniów poszczególnych 

Następnie, poprzez nadanie imion, jak zwyczaj 
harcerski nakazuje, zostali wcieleni w poczet 
członków szkolnej drużyny harcerskiej. Doświad-
czenia i wrażenia, które zdobyli podczas chrztu 
harcerskiego jeszcze długo pozostaną w ich pa-
mięci. A będzie to im bardzo potrzebne, bowiem 
w czasie realizacji zadań dotyczących kolejnych 
sprawności harcerze zdobywają nowe doświad-
czenia i umiejętności poszerzające ich wiedzę i 
zainteresowania otaczającym światem. Dzięki 
zbiórkom harcerskim dzieci poznają gry i zaba-
wy, pląsy i piosenki a ognisko podgrzewa iskierkę 
ciepła rodzinnego tworząc wspaniałą atmosferę.
 Wszystkie trudy związane z pracą w szkolnej 
drużynie harcerskiej rekompensuje widok szczę-
śliwych, rozbawionych dzieci i niekończące się 
pytania, kiedy będzie następna zbiórka. 

Przewodnik: Wanda Aptacy
Fot. archiwum drużyny

Centrów Talentu i Kariery. Nie zabrakło dobrej za-
bawy, humoru i śmiechu. Dodatkowym punktem 
były prezentacje przygotowane przez uczestni-
ków Młodzieżowej Akademii Umiejętności oraz 
stoiska wszystkich 35 Szkół Startu do Kariery. Każ-
da szkoła uczestnicząca w projekcie prezentowała 
swoje osiągnięcia, zdjęcia obrazujące przebieg 
zajęć, wytwory pracy, prezentacje multimedialne. 
Było barwnie, ciekawie i bardzo twórczo.  
 - Wszyscy zgodnie przyznali, że wymiana do-
świadczeń, możliwość spotkania się i obejrzenia 
wyników pracy innych szkół to silna motywacja 
i impuls do kreowania nowych pomysłów w dal-
szej działalności – stwierdziła po powrocie Marze-
na Kowalska. (ak)

Fot. Marzena Kowalska

Zespół Szkół 
w Lelisie 
z samorządem 

Zapobiegajmy  
pożarom 
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Ringo dobrze czuje się w Szafarczyskach 

Wspomnienie sportowych wakacji

Szósta edycja Ogólnopolskiego Turnieju w ringo 
„Kurpiowski Jantar” rozgrywana na boisku LZS 
w Szafarczyskach 15 września, zgromadziła na 
starcie 120 zawodników z siedmiu klubów po-
wiatu ostrołęckiego: ULKS „Ocha” Olszewka, ULKS 
Obierwia, ULKS „Białobielki”, ULKS „Przedmieście” 
Łęg Przedmiejski, LUKS „Wiktoria” Zalas, Kurpiow-
skie Towarzystwo Ringo (LUKS „Nasiadki”, ULKS 
„Osak” Lelis, LUKS „Tygrys” Łęg Starościński) oraz z 
czterech ośrodków z kraju: Warszawskie Towarzy-
stwo Ringo, Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo 
Ringo, MUKS Jedlicze Podkarpacie, UKS Mogie-
lanka. Rozegrano osiem kategorii indywidualnych 
oraz 5 drużynowych. Turniej współfinansowany 
był ze środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego oraz środków Starostwa Powiatowego 
w Ostrołęce. Organizatorką i sędzią 
głównym zawodów była Sylwia Smil-
gin Kamińska, a nagrody dla najlep-
szych wręczał wójt Stanisław Subda 
wraz z działaczami Polskiego Towa-
rzystwa Ringo. 
 Reprezentanci naszej gminy 
wielokrotnie stawali na podium, a 
najlepszymi zawodnikami imprezy 
uznano Annę Gralę z KTR oraz Piotra 
Błacha z Mogielnicy. 
 Medalowe miejsca naszych rin-
gowców w rywalizacji indywidualnej: 
kategoria: żak - 3m.. Kacper. Ma-
miński - ULKS „Białobielki” Białobiel; 
kategoria: żaczka - 2 m. Aleksandra 
Siernicka - Kurpiowskie Towarzystwo 
Ringo (Nasiadki); 3 m. Amelia Gromek 
- KTR (Nasiadki); kategoria: młodzik 
– 1m. Wiktor Puławski, 3 m. Kacper 

Podczas tegorocznych wakacji na obiektach spor-
towych w Lelisie odbyły się liczne turnieje dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Lelis. Orga-
nizatorami rozgrywek i fundatorami nagród byli: 
Wójt Gminy Lelis ,ULKS Osak w Lelisie oraz Zespół 
Szkół w Lelisie. W ramach tegorocznej akcji roze-
grano: turniej piłki siatkowej w kat. Open; turniej 
piłki nożnej w kat. Open ; turniej ringo dla uczniów 
SP i PG oraz indywidualny turniej tenisa ziemnego 
w kategoriach: SP, PG i Open. Pieczę nad organiza-
cją i sędziowaniem powierzono animatorom i in-
struktorom sportu Angelice Prachniak i Maciejowi 
Brzeskiemu.
 W turnieju piłki siatkowej, zwyciężyła drużyna 
o nazwie „Żywiec Zdrój” w składzie: Patryk Bacław-
ski (kapitan), Sebastian Żelazny, Piotr Olkowski, 

Brzeski – obaj KTR (Lelis); kategoria: młodziczka 
- 1. Klaudia Orzołek - KTR (Lelis), 3 m. Izabela Ko-
walczyk - ULKS „Przedmieście” Łęg Przedmiejski; 
kategoria: kadet – 3 m. Patryk Brzeski - KTR (Le-
lis); kategoria: kadetka - 1. Anna Grala - KTR (Le-
lis), 2 m. Martyna Szymczyk - ULKS „Przedmieście” 
Łęg Przedmiejski; kategoria: junior - 1m. Damian 
Piersa - KTR (Lelis);  kategoria: juniorka - 2 m. Ka-
rolina Siernicka, 3 m. Marlena Orzołek – obie KTR 
(Nasiadki).
 W kategoriach drużynowych także nie zabra-
kło medali dla naszych zawodników. kategoria: 
trójki mieszane do lat 10 – 1 m. Piotr Maj - War-
mińsko- Mazurskie Towarzystwo Ringo, Ksawery 
Tkacz - KTR (Lelis) i Julita Kowalczyk – także KTR 
(Lelis); 2 m. Kacper Mamiński, Mikołaj Kur, Oliwia 

Piersa - ULKS „Białobielki” Białobiel; kategoria: 
trójki mieszane do lat 13 - 2 m. Kacper Brzeski, 
Klaudia Orzołek, Wiktor Puławski - KTR (Lelis); ka-
tegoria: dwójki szkolne chłopców do lat 16 - 2. 
Konrad Surgiewicz - KTR (Lelis), Bartek Bloch - KTR 
(Nasiadki), 3m. Patryk Brzeski - KTR (Lelis), Hubert 
Piersa - ULKS „Przedmieście” Łęg Przedmiejski; 
kategoria: dwójki szkolne dziewcząt do lat 16 
– 3 m. Kinga Kabacik i Martyna Szymczyk - obie 
ULKS „Przedmieście” Łęg Przedmiejski; kategoria: 
dwójki mieszane do lat 19 – 1m. Piotr Pawlak 
Piotr- Warmińsko- Mazurskie Towarzystwo Ringo 
i Anna Grala – KTR (Lelis), 3 m. Jakub Brzeski - KTR 
(Lelis) i Marlena Orzołek - KTR (Nasiadki). 

Tekst i Fot. Antoni Kustusz

Kamil Brzeski, Jakub Brzeski, Jacek Grzymała. II 
m. zajęła -,,Iskra’’ Lelis, a III m. -„Skra’’ Lelis. Statu-
etki najskuteczniejszych siatkarzy otrzymali: Jacek 
Grzymała i Magdalena Żebrowska.
 W indywidualnym turnieju tenisa ziemnego 
dla uczniów szkół podstawowych :w kategorii 
dziewcząt I miejsce zajęła Natalia Nadolna (Łęg 
Starościński), II miejsce- Sandra Szymczyk (Durla-
sy), III miejsce- Anna Nalewajk (Lelis);  w kategorii 
chłopców I miejsce zajął Kacper Brzeski (Lelis), II 
miejsce - Mateusz Aptacy (Lelis), III miejsce - Ksa-
wery Tkacz (Lelis).
 W indywidualnym turnieju tenisa ziemnego 
dla uczniów gimnazjum: w kategorii dziewcząt I 
miejsce zajęła Sylwia Kopeć ( Durlasy ), II miejsce 
- Natalia Nalewajk (Lelis), III miejsce - Anna Krupa 

(Lelis); w kategorii chłopców I miejsce zajął Da-
mian Prusaczyk, II miejsce - Norbert Mielnicki, III 
miejsce - Dominik Klusek -wszyscy z Lelisa. 
 W indywidualnym turnieju tenisa ziemne-
go Open w kategorii kobiet I m. - Natalia Sęk,  
II m.- Paulina Sęk i III m. - Angelika Karolina Prach-
niak-mieszkanki Lelisa i jednocześnie animatorki 
sportu. W kategorii mężczyzn I m. - Sławomir 
Prusaczyk, II m.- Marcin Nalewajk i III m.- Damian 
Prusaczyk -wszyscy z Lelisa.
 W turnieju piłki nożnej uczestniczyło 9 drużyn.  
Po eliminacjach grupowych i zaciętych bojach w 
ćwierćfinałach i półfinałach I miejsce zajęła druży-
na Długi Kąt I zwyciężając w finale 5:4 Lelis -Junio-
rów. W meczu o III m.- Długi Kąt II zremisował 2:2 
z Białobielą ,ale ostatecznie zwyciężył w rzutach 
karnych 2:0. Królem strzelców turnieju został- 
Emil Wołosz ,najlepszym bramkarzem - Krystian 
Głażewski, a najlepszym zawodnikiem - Hubert 
Nałęcz.
 Turniej ringo rozegrano w kategoriach: żacz-
ka, żak, młodziczka, młodzik. W kat. żaczka I m. 
zajęła Anna Nalewajk, II m .- Oliwia Gierwatowska  
a III m. - Patrycja Czeropska .W kat. żak zwyciężył 
Ksawery Tkacz , II m .zdobył Dominik Czeropski i III 
m. Oliwier Omiotek. W kat. młodziczek zwyciężyła 
Natalia Nalewajk, II m. zajęła - Sandra Szymczyk,  a 
III m.- Dominika Wodeńko. W kat. młodzików zwy-
ciężył Dominik Nalewajk.

Maciej Brzeski 
Fot. Maciej Brzeski 
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Kupiszewiada w naszej gminie Pasowanie 
na czytelnika

Pożyteczne spotkanie 

Powrót do korzeni

W ramach III Festiwalu Literackiego im. Edwar-
da Kupiszewskiego pod nazwą „KUPISZEWIA-
DA” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Ostrołęce 28 września w bibliote-
kach na terenie naszej gminy odbyły się cieka-
we spotkania literackie dla młodzieży gimna-
zjalnej.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelisie go-
ściliśmy poetkę – Teresę Rudowicz, na co dzień 
mieszkającą i pracującą w Kaliszu. Ukończyła 
filologię polską . Pasjonuje się poezją i jej po-
pularyzacją . Opublikowała na ten temat kilka 
książek, audycji radiowych i kilkadziesiąt arty-
kułów w prasie. Współpracuje z kwartalnikiem 
literacko-artystycznym sZAFa. Jest członkiem i 
założycielem Stowarzyszenia Promocji Sztuki 
„Łyżka Mleka” i członkiem Stowarzyszenia „Sa-
lon Literacki”. W spotkaniu uczestniczyły dwie 
klasy gimnazjalne z Lelisa. Uczniowie wysłu-
chali ciekawej opowieści o życiu polskiej pisar-
ki Marii Dąbrowskiej i o jej twórczości. Maria 
Dąbrowska urodziła się w Russowie pod Kali-
szem a jej znana powieść „Noce i Dnie” jest au-
tentyczną sagą rodzinną osadzoną w realiach 
rodzinnego majątku w Russowie koło Kalisza. 
W „Nocach i dniach” Russów występuje pod 
nazwą Serbinów, zaś Kalisz jako Kaliniec. Teresa 
Rudowicz wyraźnie podkreślała troskę autorki 
,,Nocy i Dni’’ o zachowaniu tożsamości, posza-
nowaniu swojej własnej historii i ewentualnym 
spisaniu jej (tak jak zrobiła to Maria Dąbrowska) 
nie wzorując się na historii innych, ale spisaniu 
własnej, indywidualnej historii, własnych prze-
żyć i własnych odczuć i obserwacji.
Natomiast w Filii Bibliotecznej w Obierwi mia-
ło miejsce spotkanie z poetką - Izabelą Fiet-
kiewicz-Paszek, również mieszkanką Kalisza. 
Ukończyła filologię germańską i podyplomowo 
filologię polską, studiowała też filozofię. Współ-
pracuje z magazynem literacko-artystycznym 
sZAFa i kwartalnikiem literackim Migotania, 
do którego pisze recenzje i felietony. Autorka 
tekstów piosenek. Jej wiersze ukazały się pol-

Do  grona czytelników Filii Bibliotecznej  w Dą-
brówce dołączyło 12 uczniów klasy pierwszej: 
Paweł Buraczewski , Dawid Chrostowski , Kac-
per Grala , Maciej Krupka, Gabriela Laskowska, 
Gabriela Mieczkowska , Karolina Murach, Mar-
tyna Olbryś, Kornelia Pianka , Oskar Polewacz, 
Maciej Sulkowski  oraz Iga Śnietka.

Podczas pierwszego uroczystego spotkania 
młodzi czytelnicy zostali zapoznani z biblio-
teką i zasadami korzystania z księgozbioru, a 
więc właściwego posługiwania się  książkami,  
ich poszanowania oraz samodzielnego wypo-
życzania. Poznali też, jakie korzyści wypływają 
z kontaktu z książką oraz jakie zalety przynosi 
bycie przyjacielem biblioteki.  Po  rozwiązaniu 
zadań  i zagadek przygotowanych przez biblio-
tekarza przyszedł czas na uroczyste złożenie 
przyrzeczenia i pierwsze wypożyczenia. Na 
pamiątkę dnia uczniowie otrzymali dyplomy 
oraz książeczki ufundowane przez GBP w Leli-
sie.  (MA)

10 października w SP w Białobieli uczniowie 
klas 0-III gościli policjanta z Komendy Miejskiej 
Policji  w Ostrołęce asp. Radosława Mariasa. 
Podczas spotkania uczniowie poznali  zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz 
dowiedzieli się jak zachować się w przypadku 
spotkania z nieznajomym w drodze do szkoły. 

Na zdjęciu:  Pan policjant z przedszkolakami
Justyna Rzewnicka

Filia Biblioteczna w Łęgu Przedmiejskim 
gościła w swoich progach ostrołęckiego 
poetę, satyryka i publicystę, Alfreda Sierz-
putowskiego. Spotkanie odbyło się w ra-
mach programu ,,Kupiszewiady’’, ale mia-
ło specjalny charakter. Poeta urodził się 
bowiem i spędził wczesne dzieciństwo w 
Łęgu Przedmiejskim. Debiutował w 1968 
roku drukiem fraszek w wychodzącym 
wówczas w Ostrołęce czasopiśmie „Pięć 
Rzek”  i w piśmie literackim „Kamena”. 
 Uczestniczący w spotkaniu uczniowie 
Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w 
Łęgu Przedmiejskim wysłuchali ciekawej 
prelekcji dotyczącej twórczości poetyc-
kiej A. Sierzputowskiego i jej początków, 
jak zawsze u tego twórcy podanej w dow-
cipnej i głęboko refleksyjnej formie oraz 
aktywnie włączyli się w przebieg spotka-
nie zadając pytania na tematy dotyczące 
twórczości poetyckiej i życia osobistego 
poety. (BS)

Fot. Michalina Arcichowska

sko-angielskiej antologii polskiej poezji „Free 
over blood” [2010] Wydała 2 książki poetyckie: 
„Portret niesymetryczny” [2010] (II nagroda w 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty 
Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut 
książkowy 2010) i „Próby wyjścia” [2011].Zanim 
zadebiutowała wydaniem książkowym swoich 
poezji, jej wiersze były publikowane m.in. w 
Akcencie, Akancie, Portrecie, Poezji dzisiaj, Od-
rze, Autografie, RED, Fragmencie, PKPzin, Migo-
taniach Przejaśnieniach, Cegle, sZAFie oraz we 
francuskim czasopiśmie literackim VOIX D’EN-
CRE. Aktualnie zajmuje się dziennikarstwem 
oraz  tłumaczeniem wierszy, a także pracuje w 
jednym z kaliskich techników jako nauczyciel 
języka niemieckiego.
 Podczas spotkania uczestniczący w nim 
gimnazjaliści poznali okoliczności debiu-
tu pisarskiego poetki, która przy okazji nie 
omieszkała dać kilku porad nastolatkom, być 
może piszącym do tzw. „szuflady”. Próbowała 
zdefiniować pojęcie poeta. Kim jest? Czy tak 
możemy nazwać tylko tego, kto pisze wiersze?. 
Uczniowie słuchali z zapartym tchem opowie-
ści poetki. W trakcie spotkania niejednokrotnie 
wspominała o poezji jako swojej życiowej pasji. 
Namawiała młodzież do poszukiwań własnych 
pasji, podkreślając jak jest to ważne w życiu. 
Wiele miejsca poświęciła własnej twórczości, 
a także okolicznościom powstania niektórych 
wierszy. Ciekawostką jest fakt, iż poetka pisze 
do obrazów. Dokonała interpretacji treści kilku 
swoich wierszy Uczniów interesowało np.: Czy 
zdarzyło się Pani obudzić się w nocy i napisać 
wiersz? Kto jest Pani ulubionym poetą? Jako 
pamiątkę ze spotkania uczniowie otrzymali 
ulotki informacyjne z autografem poetki. 
 Po emocjach tegorocznej Kupiszewiady 
miejmy nadzieję, że i za rok spotkamy się w na-
szych gminnych bibliotekach  z równie intere-
sującymi twórcami .

Barbara Sęk  
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Jesienią biega się najlepiej

Dziewczęta umieją grać w piłkę
Pływanie - część druga

W tegorocznych Jesiennych Biegach Przełajowych 
o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego 
i Puchar Starosty Ostrołęckiego Wójta Gminy, któ-
re odbyły się 22 września pod patronatem Wójta 
Gminy na nowym stadionie w Lelisie oraz na te-
renach wokół niego, uczestniczyło 322 zawodni-
ków. Z terenu gminy Lelis w biegach uczestniczyły 
wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja. Ponadto 
udział w biegach wzięły szkoły z powiatu ostrołęc-
kiego, tzn. z Czarni, Olszewo-Borek, Nowej Wsi, An-
toń, Ostrołęki oraz z Łomży. Wszyscy, którzy zajęli 
dobre miejsca zostali uhonorowani odpowiednimi 
nagrodami, a na zmarzniętych biegaczy, bo jednak 
było chłodno, czekał gorący posiłek przygotowa-
ny przez GOK-O. Wszystko przebiegało bardzo 
sprawnie, o co postarali się animatorzy sportu ze 
wszystkich szkół i Orlików, pracujący pod kierun-
kiem sędziego głównego Macieja Brzeskiego oraz 

Dużym sukcesem zakończył się start dzikiej druży-
ny „Jantar” w kategorii dziewcząt do lat 13 w Turnie-
ju Orlika o puchar Premiera Tuska, zgłoszonej przez 
animatora sportu Rafała Kosek. Po wygraniu elimi-
nacji gminnych w których startowało 6 zespołów, 
dziewczęta zwyciężyły w Ostrołęce gdzie na etapie 
między powiatowym stawiło się 11 zespołów. Na-
stępnie przyszedł czas na eliminacje wojewódzkie, 
które odbyły się w Baboszewie - tam również Jantar 
nie miał sobie równych i zajął I miejsce na 4 zespoły.  
W finale wojewódzkim rywalizowało już tylko czte-
ry zespoły. Niestety tylko jeden remis i dwie porażki 

We wrześniu Szkoła Podstawowa w Nasiad-
kach  rozpoczęła drugą serię wyjazdów na pły-
walnię w Ostrołęce połączoną z nauką pływa-
nia. Tym razem z bezpłatnych lekcji korzystają 
dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zajęcia zostały 
sfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki w ramach programu powszechnej na-
uki pływania.

Sylwia Smilgin-Kamińska
Fot. Archiwum 

Andrzeja Przeradzkiego.  Biegi zorganizował Wójt 
Gminy, Gminne Zrzeszenie LZS, Zespół Szkół w 
Lelisie, GOK-O oraz Wojewódzkie Zrzeszenie LZS. 
Wszystkim gratulowali i życzyli dalszych sukcesów 
Stefan Prusik oraz Kazimierz Piórkowski z Rady Wo-
jewódzkiej Zrzeszenia LZS.  
 Najlepsze miejsca w poszczególnych biegach 
zajęli: Kategoria - Przedszkole dziewczęta: 1 m. 
Aleksandra Szyszka (Czarnia), 2 m. Sara Ejzemberg 
(Lelis), 3 m. Oliwia Staśkiewicz (Lelis); kategoria - 
Przedszkole chłopcy: 1 m. Szymon Konopka (Łom-
ża), 2 m. Marzewski Kamil (Nasiadki), 3 m. Piotr 
Piórkowski (Czarnia); kategoria - klasa I dziewcząt: 
1 m. Małgorzata Gruz (SP Grabówek), 2 m. Kinga 
Piórkowska (SP Czarnia), 3 m. Alicja Sęk (SP Lelis); 
kategoria - klasa I chłopców: 1 m. Karol Gudelski 
(SP Białobiel), 2 m. Igor Parzych (SP Nasiadki), 3 m. 
Bartosz Kowalczyk (SP Obierwia); kategoria - klasa 

II dziewcząt: 1 m. Zuzanna Cywińska (SP 10 Ostro-
łęka), 2 m. Julia Pieńkosz (SP Czarnia), 3 m. Klaudia 
Kruczyk (SP Łęg Przedmiejski); kategoria - klasa II 
chłopców: 1 m. Michał Wielechowski (SP Czarnia), 
2 m. Piotr Bączek (SP Czarnia), 3 m. Sebastian Bał-
dyga (SP Białobiel); kat. - klasa III dziewcząt:1 m. 
Anna Nalewajk (SP Lelis), 2 m. Amelia Gromek (SP 
Nasiadki), 3 m. Patrycja Gontarzewska (SP Lelis); 
kat. - klasa III chłopców: 1 m. Kacper Piórkowski 
(SP Czarnia), 2 m. Miłosz Budziłek (SP Czarnia), 3 
m. Maciej Sęk (SP Dąbrówka); kat. - klasa IV dziew-
cząt: 1 m. Oliwia Piersa (SP Białobiel),  2 m. Katarzy-
na Zalewska (SP Olszewo-Borki), 3 m. Julita Kowal-
czyk (SP Lelis); kat. - klasa IV chłopców: 1 m. Kamil 
Kalinowski, 2 m. Szymon Stepnowski, 3 m. Seba-
stian Kobrzyński (wszyscy SP Olszewo-Borki); kat. 
- klasa V dziewcząt: 1 m. Marta Rolka (SP Czarnia),  
2 m. Katarzyna Domurad (SP Lelis), 3 m. Wiktoria 
Kowalczyk (SP Lelis); kat. - klasa V chłopców: 1 m. 
Patryk Gut (SP Białobiel), 2 m. Michał Niedźwiecki 
(SP Obierwia), 3 m. Michał Zieliński (SP Białobiel ); 
kat. - klasa VI dziewcząt: 1 m. Paulina Pilarska (SP 
Olszewo - Borki), 2 m. Izabela Parzych (SP Nasiad-
ki), 3 m. Wiktoria Mróz (SP Czarnia); kat. - klasa VI 
chłopców: 1 m. Piotr Jachimowski (SP Olszewo - 
Borki), 2 m. Michał Ozgowicz (SP Nasiadki), 3 m. 
Pianka Daniel (SP Dąbrówka); kat.- kl. I-III gim-
nazjum (dziewczęta): 1 m. Aleksandra Gruz (PG 
Nowa Wieś), 2 m. Magdalena Olszewska (PG nr.1 
Ostrołęka), 3 m. Dorota Śnietka ( Antonie); kat. - kl. 
I-III gimnazjum (chłopcy): 1 m. Mateusz Grabow-
ski (PG Nowa Wieś), 2 m. Jakub Parzych (PG Łęg 
Przedmiejski), 3 m. Kamil Wołosz (PG Obierwia); 
kategoria - kobiety OPEN: 1 m. Sylwia Sadłowska 
(Dylewo), 2 m. Paulina Sęk (Lelis), 3 m. Natalia Sęk 
(Lelis); kategoria - mężczyźni OPEN: 1 m. Mateusz 
Grabowski (Nowa Wieś), 2 m. Łukasz Poręba (Dur-
lasy), 3 m. Hubert Piersa (Łęg Przedmiejski). 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

dały dziewczętom ,,Jantara’’ IV miejsce w finale. 
 Natomiast w kategorii dziewcząt do lat 11 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Lelisie, zwy-
ciężyły w eliminacjach gminnych, zajęły drugie 
miejsce na zawodach międzypowiatowych w 
Ostrołęce, w których udział brało 6 zespołów. W 
eliminacjach wojewódzkich w Baboszewie zajęły II 
miejsce, co oznaczało pożegnanie z rozgrywkami, 
bo niestety prawo gry w finale  uzyskiwały tylko 
zwyciężczynie rozgrywek. Gratulujemy i życzymy 
jeszcze większych sukcesów w następnym roku! 
(ak) 

Fot. Rafał Kosek 
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Jesienna runda B-klasy Dobry skok do finału 

Cenne zwycięstwo

Ringo na topie

Amatorski maraton 
Waldemara Pędzicha

Ostatni start Mistrza

Dobre zabieganie jesieni

Ze zmiennym szczęściem grali piłkarze LUKS Łęg 
Przedmiejski w tegorocznych, jesiennych me-
czach B-klasy. Po zakończeniu pierwszej części 
sezonu reprezentująca naszą gminę drużyna zaj-
muje czwarte miejsce, mając w dorobku 13 pkt, 
a więc tyle samo co zajmujące wyższą pozycję 
Orz Goworowo i LKS Zatory. Na czele tabeli Bart-
nik Myszyniec z dorobkiem 16 pkt. Piłkarze LUKS 
Łęg Przedm. na swój wynik zapracowali uzyskując  
4 zwycięstwa, 1 remis i 2 porażki, co dało im bilans 
bramkowy 20-14. Ważne, iż drużyna nie musiała 

Adam Ziemak z PG w Obierwi po skoku na odle-
głość 5.63 m zajął II miejsce w konkursie skoku 
w dal w trakcie zawodów międzypowiatowych 
lekkoatletycznych młodzików, które odbyły się 
13 września w Kadzidle. Zwyciężył Marcin Mie-
rzejewski z Gimn. STO Ostrołęka, który skoczył 
o 1 cm dalej. Wynik, jaki uzyskał Adam Ziemak 
pozwolił mu zakwalifikować się do finału woje-
wódzkiego OIMS. (ak) 

Podopieczna trenera Bartosza Witkowskiego, 
zawodniczka OKLA  Magdalena Żebrowska z 
Lelisa wynikiem 5,50 m pewnie wygrała kon-
kurs skoku w dal na mitingu lekkoatletycznym, 
który odbył się 22 września w Płocku. Dodajmy, 
że przed tym startem M. Żebrowska występując 
w finałowych zawodach lekkoatletycznej II ligi 
juniorów w Warszawie z wynikiem  5.41 m uzy-
skała 114 pkt..  (ak)

Reprezentanci Publicznego Gimnazjum z Le-
lisa zajęli II miejsce w finale XIV Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Gimnazjalnej w ringo, które 
rozegrano w 25 września  na stadionie miejskim 
w Milanówku. Zwyciężyło PG w Mogielnicy, a 
trzecie miejsce zajęło PG w Adamowie. W drodze 
do podium nasi ringowcy ulegli tylko swoim ko-
legom z Mogilnicy. (ak) 
 

Waldemar Pędzich wystartował 30 września 
jako reprezentant powiatu ostrołęckiego w bie-
gu amatorów na trasie 34. Maratonu Warszaw-
skiego. Po raz pierwszy w tym biegu W. Pędzich, 
obecnie radny powiatu ostrołęckiego, starto-
wał 32. lata temu i uzyskał wówczas czas 2h,54 
min. W tegorocznym starcie z czasem 3h,12.00 
uplasował się na 260 m. wśród 7 tys. startują-
cych, zajmując w kategorii wiekowej M-50 – 11 
miejsce. (ak) 

Waldemar Pędzich. mieszkaniec Szafarczysk w 
gm. Lelis wystartował w składzie reprezentacji 
Polski na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach 
Świata w biegu 24-godzinnym, które odbyły się 
8-9 września w Katowicach.  Reprezentant Kur-
piowszczyzny zajął w tych prestiżowych biegach 
dobre miejsca, mimo iż w końcowej fazie bie-
gów zaczął odczuwać skutki kontuzji. W biegu 
zaliczanym do klasyfikacji Mistrzostw Europy 
W. Pędzich zajął 40. miejsce po przebiegnięciu 
217 km 60,80 m. Rezultat ten zapewnił  nasze-
mu biegaczowi zajęcie 65 miejsca w punktacji 
Mistrzostw Świata. 
  - Najważniejsze jednak, że mogłem przyczynić 
się do rezultatu, jaki uzyskała reprezentacja. To 
był mój ostatni start reprezentacyjny i cieszę się, 
że mogłem go zakończyć z medalem na piersi po 
zajęciu przez naszą reprezentację trzeciego miej-

Mistrzostwa powiatu ostrołęckiego w indywidu-
alnych biegach przełajowych dziewcząt i chłop-
ców, które tradycyjnie już odbyły się 29 września 
na plaży miejskiej w Ostrołęce, przyniosły kilka 
sukcesów biegaczom z naszej gminy. W rywa-
lizacji uczniów szkół podstawowych, którzy 
startują w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w biegu dziewcząt roczn. 2002 na dy-
stansie 800 m na drugim miejscu przybiegła Oli-
wia Piersa z SP Białobiel, a Julita Kowalczyk z SP 
Lelis zajęła punktowane piąte miejsce. W biegu 
dziewcząt roczn. 2001 na czele stawki przybiegły 
dwie uczennice SP Lelis Katarzyna Domurad i 
Wiktoria Kowalczyk, a Kinga Szewczyk dobiegła 
na 6 miejscu. 

szukać stadionu do gry, bo doskonałe warunki za-
pewnia zespół boisk przy ZS w Lelisie.
 Oto rezultaty jesiennych pojedynków naszej 
drużyny: LUKS – GUKS Krasnosielc 3:2, Krzyniak 
Krzynowłoga Mała – LUKS 2:1, LUKS – WKS Myst-
kówiec Stary 7:1, LUKS – Bartnik Myszyniec 2:1, 
LUKS - Orz Goworowo 4:3, Huragan Lipniki – LUKS 
3:3. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
Na zdjęciu: drużyna przed pierwszym meczem 
na własnym, gminnym stadionie i w trakcie gry. 

sca w Mistrzostwach Europy – stwierdził Walde-
mar Pędzich w trakcie pobytu na wrześniowej 
sesji Rady Gminy w Lelisie,

Antoni Kustusz
Fot. archiwum W. Pędzicha

 W biegach chłopców roczn. 2002 dobre trze-
cie miejsce zajął Wiktor Grzejka z SP Białobiel, 
podobnie jak jego szkolny kolega Patryk Gut w 
biegu dla roczn. 2001. W biegu roczn. 2000 Łu-
kasz Siernicki z SP Nasiadki był szósty, a Adam 
Piątkowski z SP Olszewka – ósmy. Do finałów 
międzypowiatowych zakwalifikowali się biega-
cze z pierwszej ,,dziesiątki’’, a więc trafił tam także 
Maciej Sęk z SP Dąbrówka, który był siódmy w 
biegu roczn. 2002. 
   Biegi międzypowiatowe odbyły się 20 paździer-
nika i spośród naszych reprezentantów jedynie 
Katarzyna Domurad zajęła II miejsce w swoim 
biegu, a pozostali uplasowali się na dalszych po-
zycjach. (ak) 
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Pechowy most  
na Rozodze

Zawody dla sprawnych 
i odważnych

Kiedy ruszyły prace przy moście w Łęgu Staro-
ścińskim na rzece Rozoga, a na drogach wokół 
Lelisa pojawiły się tablice z napisem ,,Objazd’’ nikt 
nie tracił optymizmu. Na drogach od łęgu do Na-
siadek i Dąbrówki pojawiły się ciężkie maszyny, 
które zapowiadały rychły koniec tej ważnej inwe-
stycji. Niestety, po jakimś czasie maszyny i obsłu-
gujący je Ledzie zaczęli znikać z placu budowy  
i znów się pojawiać, a roboty wyraźnie zwolniły. 
W konstrukcji mostu w Łęgu znaleziono pęknię-
cia i prace przy jego tradycyjnej przebudowie 
wstrzymano. Wszystko to spowodowało wielkie 
zamieszanie na drogach w gminie, zmusiło fir-
my transportowe i licznie jadących na grzyby do  
wykonywania dalekich objazdów, straty czasu  
i paliwa. Wyrazem rosnącego niezadowolenia 
stała się sesja Rady Gminy Lelis, o której piszemy 
na s. 2. Kiedy zakończy się przebudowa mostu? 
To wie tylko starosta powiatowy i firma ,,Domost’’ 
z Małkini, która jest generalnym wykonawcą tej 
powiatowej inwestycji. Zapowiada, że do końca 
roku upora się ze wszystkimi problemami. Jak 
będzie? Zobaczymy. W październiku coś się dzia-
ło, o czym świadczą nasze zdjęcia. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Regionalne zawody strażackie, które odbyły się 26 
sierpnia  na stadionie przy ZS w Lelisie przy nie-
zbyt sprzyjającej aurze wygrali strażacy z OSP w 
Lelisie, ale drużyny z Dąbrówki i Łęgu Przedmiej-
skiego prezentowały się równie doskonale. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Urząd Gminy przypomina

Zapraszamy 

Zawiadomienie

7 listopada, godz. 10.00, sala GOK-O – akademia z okazji Święta Niepodległości, połączona 
ze spotkaniem kombatantów, rencistów i emerytów;

8 listopada, godz. 13.00, sala widowiskowa GOK-O – sesja Rady Gminy połączona z inau-
guracją roku kulturalnego w gminie, 

14 listopada, godz. 14.00, Gminna Biblioteka Publiczna – XXIX Konkurs Recytatorski ,,Kur-
pie Zielone w Literaturze’’ dla dzieci starszych, 

25 listopada, godz. 10.00, sala GOK-O - II Gminny Turniej Szachowy i Warcabowy, 

29 listopada , godz. 12.00 – spotkanie z podróżnikiem 

6 grudnia, godz. 13.00, sala GOK-O – spotkanie z Mikołajem organizowane wspólnie z 
Ogniskiem TPD,

20 grudnia. godz. 10.00, sala GOK-O – Wigilia dla ubogich i samotnych, 

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

IV rata do 15 listopada 2012 r.

W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy 
(Nr konta: 05892200090000061920000010)

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lelis do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informa-
cyjnego w Urzędzie Gminy. Podczas dyżuru konsultanta będą mogli Państwo skorzystać nieod-
płatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich w ramach Narodowej Strate-
gii Spójności. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel. pod numerem telefonu (29) 
7611-024 wew. 18

Beata Kraska-Romanowska
tel. (29) 7611-024 wew. 18
Inspektor ds pozyskiwania środków z zewnątrz i promocji gminy

Urząd Gminy w Lelisie zawiadamia wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają wyroby 
zawierające azbest (eternit) i chcą się ich pozbyć, że powinni złożyć w Urzędzie Gminy w Lelisie 
w pokoju nr 6 w terminie do 30 listopada 2012 r. wypełnione druki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej BIP Lelis (www.bip.lelis.pl) 
- Serwis informacyjny gminy Lelis (www.lelis.pl) - dokumenty- wnioski i formularze. Gmina 
będzie ubiegać się o dotację z WFOŚiGW i z chwilą otrzymania środków eternit odbierze bez-
płatnie.

GOK-O informuje i zaprasza…


