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W nowej, a właściwie odnowionej, sali widowisko-
wej  CK-BiS harmonie pedałowe i skrzypce brzmiały 
na tyle pełniej i cieplej, aż jury ze znawcą naszego 
muzycznego folkloru Henrykiem Gadomskim sie-
działo wsłuchane i rozsmakowane w kurpiowskich 
nutach naszych regionalnych tańców i melodii.

Także uczestnicy tegorocznego XXI Regional-
nego Przeglądu Kurpiowskich Harmonistów i 
Skrzypków Ludowych  ,,Kurpiowskie granie’’, który 
odbył się 1 października,  bardzo sobie chwalili 
warunki do występów. Tym bardziej, że rywalizacja 
dotyczyła nie tylko wyników uzyskanych na scenie, 
ale zgodnie z nowym regulaminem, miała także 
przynieść kwalifikację dla 10. skonsultowanych z 
komisją najlepszych wykonawców, których lista tra-
fiała  do dyspozycji Ostrołęckiego Centrum Kultury, 
które przygotowuje reprezentację Kurpi na przy-
szłoroczny festiwal w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą. 

Zanim jednak na scenie pojawili się harmoniści 
i skrzypkowie odbyła się miła uroczystość uhono-
rowania dorobku artystycznego twórczyni ludowej 
Wiesławy Chaberek z Lelisa. Z wnioskiem o takie 
wyróżnienie wystąpiła Grupa Radosna Twórczość 
przy Stowarzyszeniu ,,Unikat’’, która reprezento-
wała znana na naszym terenie twórczyni ludowa 
i propagatorka folkloru kurpiowskiego  Czesława 
Lewandowska. Pani Wiesława otrzymała Medal 
Pamiątkowy ,,Pro Mazovia’’ wraz z dyplomem 
od Marszałka województwa mazowieckiego 
Adama Struzika za wybitne zasługi i całokształt  
działalności na rzecz województwa mazowiec-
kiego, które wręczyli radni wojewódzcy Marian 
Krupiński i Mirosław Augustyniak. Do tych poda-
runków dołączyli się z nagrodą od gminy Wójt 
Stefan Prusik i dyrektor CK-BiS Bartosz Podolak. 
Niezwykle wzruszona pani Wiesia dziękowała za 
to, że dostrzeżono jest skromną pracę wynikającą 
z rodzinnych tradycji oraz potrzeby serca, a to 
wzruszenie obdarowanej i całej sali pogłębiła 
Apolonia Nowak, wykonując przejmującą pieśń 
laudacyjną ku czci nagrodzonej twórczyni ludowej. 

Przegląd otworzył koncert Orkiestry Kurpiow-
skiej, a członkowie naszej orkiestry wraz z jej 
prowadzącym Janem Kanią stanęli następnie do 
konkursowych zmagań, aby poddać się ocenie 
profesjonalnego jury i ocenić tym samym postęp, 
jaki się dokonał w ich grze po orkiestrowych 
występach. Po orkiestrze na scenie pojawił się w 
doskonałej formie i pięknych strojach zespół ,,Pniaki 
i Krzaki’’ z Łęgu Przedmiejskiego, pokazując, że 
ich zaangażowanie i ciężka praca przynosi coraz 
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Sala nowa, ale duch pozostał

lepsze wyniki, a poziom artystyczny wciąż rośnie. 
Na zapleczu przeglądu swoje prace pokazy-

wali twórcy ludowi. Można było zakupić miody z 
naszych pasiek, wymienić doświadczenia, skosz-
tować wypieków i posilić się gorącą kiełbaską 
i smakowitą zupą. Przegląd trwał bowiem całe 
popołudnie, ale wielu muzyków ćwiczyło już od 
rana, nie tylko zresztą w salach i na korytarzach 
CK-BiS, ale także na skwerku przy fontannie, 
gdzie powstawały spontaniczne zespoły i kapele.  

Ogółem na scenie wystąpiło 53 uczestników,  w 
tym 32 harmonistów, a wśród nich, co szczegól-
nie cieszy aż 7. po raz pierwszy, 7 skrzypków, 13 
osób grających na harmonijce ustnej oraz jedna 
osoba grająca na klarnecie. Oceniało ich występy 
jury w składzie:  Henryk Gadomski – przewodni-
czący, Jacek Krupa z Łomży – członek i Jarosław 
Kraska, instruktor muzyczny CK-BiS – członek. 

Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik prze-
glądu wykonał po dwa utwory kurpiowskie, w tym 
jeden wylosowany. Słuchacze  najpierw przekonali 
się, jak brzmią poszczególne wykonania utworów 
muzyki kurpiowskiej, a na zakończenie przeglądu, 
podczas już tradycyjnego finałowego wspólnego 
grania zostały zaprezentowane wszystkie konkur-
sowe utwory muzyki tanecznej, takie jak oberek, 
trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, okrą-

	 Z	okazji	Świąt	Bożego	Narodzenia	wszyst-
kim	mieszkańcom	Gminy	Lelis,	ich	rodzinom	i	
najbliższym	życzymy	by	nadchodzące	Święta	
były	radosne,	pogodne,	pełne	
refleksji	i	optymizmu.	

	 Niech	osobliwy	urok	tych	
dni	sprawi,	że	z	nadzieją	
spojrzymy	na	następne	
dni,	a	marzenia	i	plany	
staną	się	bliższe	i	osiągalne.

	 Życzymy,	by	ciepło	świątecznych,	
szczerych	życzeń	wzmocniło	każdego	z	nas,	
a	nadchodzący	Nowy	2018	Rok	był	dla	Was	
czasem	spełnienia	pragnień	i	marzeń,	upły-
wającym	w	atmosferze	życzliwości	i	wzajem-
nego	zrozumienia.

	 Dołączamy	życzenia	zdrowia	oraz	wszelkiej	
pomyślności	w	 życiu	 osobistym	w	 imieniu	
pracowników	Urzędu	Gminy	i	radnych	Rady	
Gminy	Lelis.

Jan Mrozek – Przewodniczący	Rady	Gminy
Stefan Prusik – Wójt	Gminy	Lelis
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Rada Gminy Lelis na XXVI sesji, która odbyła 
się 28 września w sali Urzędu Gminy, po wysłu-
chaniu informacji z działalności Wójta w okresie 
międzysesyjnym, zapoznała się z informacją do-
tycząca przebiegu wykonania budżetu Gminy za 
I półrocze 2017 r., którą przyjęła do akceptującej 
wiadomości, oraz dokonała niezbędnych zmian z 
uchwale budżetowej na 2017 rok. 

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 
XXVI/181/2017 w sprawie podtrzymania stanowi-
ska zawartego w uchwale Nr XXV/176/2017 Rady  
Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 

skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lelisie. W tej sprawie przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej radny Dariusz Mróz poinformo-
wał Radę Gminy, że  Komisja Rewizyjna zapoznała 
się z dokumentacją w sprawie skargi Pana P. N. 
Stwierdzono,  że nie zawiera ona  nowych okolicz-
ności w stosunku do poprzednio wniesionej skargi, 
która została rozpatrzona przez Radę Gminy Lelis 
na sesji w dniu 30 czerwca 2017 r., na której  Rada 
Gminy Lelis podjęła uchwałę Nr XXV/176/2017, 
uznając bezzasadność zarzutów wnoszonych przez 
stronę skarżącą wobec działań kierownika  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lelisie. O stanowisku Rady 
oraz o jego uzasadnieniu skarżący został pisemnie 
poinformowany. W związku z powyższym Komisja 
Rewizyjna zaproponowała, aby w analizowanej sytu-
acji zastosować art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz.1257), zgodnie z którym, w przy-
padku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę 
bez wskazania nowych okoliczności – organ wła-
ściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 
w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Rada Gminy rozpatrzyła też drugą, podobną skar-
gę. Po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej  
Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie 
podjęła Uchwałę Nr XXVI/182/2017 w sprawie bez-
zasadności skargi na działalność kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lelisie.

Jednocześnie wójt oświadczył, że coraz więcej 
pism i bezzasadnych skarg składane jest na działal-
ność Urzędu Gminy do RIO, Policji, CBA, prokuratury 
i sądów. Najczęściej są to zwykłe donosy, często 
anonimy, ale musimy na wszystkie pisma udzielać 
informacji i kserować masę dokumentów. Czegoś 
takiego wcześniej nie było, a skargi na kierowniczkę 
OPS są tego przykładem. 

Miłym akcentem wrześniowej sesji stało się  
wystąpienie radnej Anny Dobkowskiej i sołtysa wsi 
Łęg Przedmiejski Eugeniusza Bieńkowskiego, którzy 
wręczyli wójtowi puchar Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika, otrzymany za 
zdobycie III miejsca w konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy podczas dożynek wojewódz-
kich w Przasnyszu. 

W sprawach różnych wójt Stefan Prusik, odpowia-
dając na zgłoszone wnioski i zapytania powiedział 
m.in., że droga w Gnatach, o którą pytał radny An-
drzej Brzozowski,  była wykonana w 2014 roku, czyli 
okres gwarancyjny już się zakończył, a więc naprawa 
tej drogi należy do gminy, co zostanie wykonane, a 
przy okazji zostanie uzupełnione będziemy pobocza 
tej drogi.

– Poważnym problemem dla mieszkańców naszej 
gminy jest stanowisko władz Ostrołęki w sprawie 
komunikacji podmiejskiej – stwierdził S. Prusik. 
– Prezydent miasta Ostrołęki wypowiedział nam 
porozumienie w sprawie prowadzenia lokalnego  
transportu zbiorowego MZK z dniem 1 stycznia 2018 
r., a sprawa dotyczy Białobieli, Siemnochy, części 
Gnat i Łęgu Przedmiejskiego. MZK oczekuje od nas 
zwiększenia dopłaty do cen biletów, a w tym czasie 
miasto Ostrołęka podjęło decyzję, że komunikacja 
MZK na terenie miasta będzie bezpłatna. Jednocze-
śnie nie może istnieć transport bezpłatny na terenie 
miasta bez bezpłatnego transportu na terenach 
gmin sąsiednich, tam gdzie jeżdżą autobusy MZK. 

Wyjaśnienia wójta wywołały dyskusję w gronie 
radnych i sołtysów. Większość dyskutantów, w tym 
przew. Jan Mrozek, wskazała na potrzebę znalezie-
nia kompleksowego rozwiązania, które uwzględni 
interesy całej gminy. 

XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy, która 
odbyła się 13 października, dotyczyła przede 
wszystkim niezbędnych uchwał budżetowych. 
Zmiany te dotyczyły wydzielenia środków na 
odwodnienie budowy sali przy SP w Białobieli, na 
przekazanie  dotacji dla Policji na zakup samochodu 
przeznaczonego m.in. do jazdy do szkół, a także 
środków niezbędnych do przebudowy dróg gmin-
nych, budowy skwerku i oświetlenia w sołectwie 
Obierwia. 

Po podjęciu tych uchwał w dyskusji powróciła 
sprawa transportu podmiejskiego MZK, a także 
wykorzystania tegorocznych funduszy sołeckich, 
wobec trudności ze znalezieniem odpowiednich 
wykonawców robót budowlanych i drogowych. 
Wójt poinformował o przebiegu negocjacji z 
MZK, które wyraźnie nie wykazują zrozumienia 
dla potrzeb gminy, a także możliwych zmianach 
w harmonogramie kursów autobusów pod-
miejskich. Przeważył pogląd, że trzeba podjąć 
konsultację z mieszkańcami. 

Radny Dariusz Mróz odczytała apel w sprawie 
udzielenia pomocy chorej pani Dorocie Bacławskiej 
z Gąsk, a radni podjęli się zbiórki funduszy na ten cel. 

 
XXVIII sesja Rady Gminy odbyła się 30 paź-

dziernika  sali widowiskowej CK-BiS, a jej obra-
dom przysłuchiwała się młodzież z klas gimnazjal-
nych  PG w Lelisie. 

Sesja rozpoczęła się od wręczenia nagród dla 
czołowych organizatorów działalności LZS w gminie: 
Jerzego Dawida, Witolda Kwiatkowskiego, Dariusza 
Mroza i Stanisława Szczepanka.

– To są ludzie, którzy nie żałując życia osobi-
stego i czasu, w piątek i świątek, są do dyspozycji 
i pracują przy organizacji turniejów sportowych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tworzą ligi 
gminne, działają w GLKS Lelis. Za to należą się 
od nas wyrazy uznania i szacunku – stwierdził 
wójt Stefan Prusik.   

W uchwałach Rady Gminy dotyczących budżetu 
na 2017 rok dokonano zmian po stronie wydatków i 
nakładów, ogółem zmniejszając wydatki o 771,5 tys. 
zł, m.in. z powodu przesunięcia realizacji niektórych 
inwestycji wiejskich na rok przyszły. 

Jednocześnie wyrażono zgodę na wydatek 41 
tys. zł celem dopłaty do kosztów transportu pod-
miejskiego MZK w tym roku, co wywołało kolejną 
dyskusję na ten temat. Wójt zaprosił zainteresowane 
wsie do konsultacji projektów nowego rozkładu 
jazdy oraz zgłaszania propozycji rozwiązania tego 
problemu. 

W sprawach różnych wójt odniósł się do organi-
zacji zebrań wiejskich, zapowiadając uruchomienie 
powiadomień o ich terminach SMS-ami, a także 
poinformował, iż otrzymał projekty nowych uwa-
runkowań środowiskowych, w których naniesiono 
tereny zalewowe oraz chronione siedliska ptaków, 
np. kraski, które w Polsce odnotowano 26 stanowisk, 
z czego 14 w różnych miejscowościach naszej gminy. 

– Jeśli uwzględnić wymogi planowania prze-
strzennego w zakresie Natura 2000, terenów 
zalewowych oraz obszarów chronionych z innych 
powodów, to możliwości inwestycyjne w naszej 
gminie zmniejszają się radykalnie i trzeba coś z 
tym zrobić – stwierdził z rozgoryczeniem wójt S. 
Prusik na zakończenie sesji.

Antoni Kustusz
Fot.:  Antoni Kustusz

Z życia samorządu



3

W trakcie uroczystej gali z okazji jubileuszu 
35-lecia ,,Tygodnika Ostrołęckiego’’, która odby-
ła się 17 października, redaktor naczelna ,,TO’’ 
Beata Modzelewska poinformowała o wynikach 
plebiscytu czytelników na Sołtysa Roku 2017. 
Plebiscyt  odbył się pod patronatem marszałka 
województwa mazowieckiego Adama Struzika 
oraz starostów: ostrołęckiego Stanisława Kubła i 

ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego. 
– W trzech powiatach, które objęliśmy plebi-

scytem: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim 
jest 804 sołtysów. Wszyscy znaleźli się na liście 
nominowanych. I nasi czytelnicy w głosowaniu 
esemesowym, jak na tacy podali nam laureatów. 
Oddali 15 139 głosów, (…)  W powiecie ostrołęc-
kim na trzecim miejscu uplasowała się sołtyska 

Cisku (gm. Goworowo) Anna Kwiatkowska. Dru-
gie miejsce zajął – po zażartej walce w ostatnich 
minutach naszej zabawy – Kamil Stepnowski 
(sołtys Aleksandrowa, gm. Lelis). A z pierwszego 
miejsca mogła się cieszyć Anna Domalewska,  
sołtys Łodzisk (gm. Lelis) – oświadczyła Beata 
Modzelewska. Laureaci trzeciego miejsca dostali: 
podwójne bilety na koncert Maryli Rodowicz, 
który odbędzie się w styczniu w Warszawie. 
Otrzymali też komplet katalogów ogrodniczych, 
bilety dla dwóch osób do warszawskiej kinoteki. 
Sołtysów, którzy zajęli drugie miejsca, redakcja i jej 
sponsorzy obdarowała aparatami fotograficznymi 
Polaroid, kompletem katalogów ogrodniczych, 
biletami do kinoteki. Nagrodami dla zwycięzców 
plebiscytu były: weekendowe pobyty dla dwóch 
osób w czterogwiazdkowym hotelu – spa Na-
tura Mazur w Warchałach i zestawy katalogów 
ogrodniczych. Cenne niespodzianki rzeczowe 
dla laureatów wręczyli przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 
starostowie ostrołęcki i ostrowski oraz wójtowie 
gmin, w tym wójt Stefan Prusik, dumny z sukcesu 
obojga sołtysów z naszej gminy. Gratulujemy 
laureatom oraz redakcji, która od 35. lat integruje 
społeczność naszego regionu.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Inwestycje gminne – stan na 30. października 2017r.

Nasi sołtysi najlepsi

Droga Obierwia Małachowo – Dylewo Zagospodarowanie skweru w Dąbrówce

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lelisie Budowa nowego Urzędu Gminy    Fot. Antoni Kustosz
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Ta droga to efekt dobrej współpracy

Razem  zawsze lepiej Wspólne ognisko 

Zamiast tradycyjnej wstęgi w poprzek drogi tym 
razem ustawione były pniaki drzew, z zaplecionym 
świerkiem i liśćmi dębu, a zamiast nożyc użyto 
toporków. W taki oto nieco nietypowo sposób, 
w lesie, niedaleko Ols Płoszyckich, 25 września 
została uroczyście otwarta droga Golanka – Grale 
– Nasiadki. Odcinek przebudowany na długości 
5,6 km, ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż 741 
mb drogi o szerokości 5,5 metrów. W sumie koszt 
przebudowy wyniósł ponad 2.5 mln zł. Udało się 
to dzięki porozumieniu Powiatu Ostrołęckiego 
(wkład własny 1 114 658 zł) z partnerami: Lasami 
Państwowymi (490 tys. zł) i gminą Lelis (950 tys. zł).

Wśród gości leśno-drogowej uroczystości byli  
m.in. Piotr Czyżyk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie, Zdzisław Ga-
domski nadleśniczy Nadleśnictwa w Ostrołęce, 
Stefan Prusik, wójt gminy Lelis, przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Mróz, radni powiatowi i 
gminni, a także księża.

Starosta Stanisław Kubeł przypomniał, że dro-
ga, którą gruntownie przebudowano powstała 
w latach 70. i pierwotnie pełniła funkcję drogi 
ewakuacyjnej dla mieszkańców Ostrołęki na wy-
padek wojny. Była wykorzystywany również do 
transportu drewna.

– Droga była w kiepskim stanie technicznym.  
Mimo utrwalenia nawierzchni nie spełniała swojej 
roli. Liczne wyboje i ubytki spowodowały korzenie 
drzew oraz transport drewna – mówił. – Realizacja 
tej inwestycji otworzyła nam zupełnie nową for-
mułę finansowania podobnych zadań. Lasy Pań-
stwowe utworzyły  bowiem tzw. fundusz leśny na 
finansowanie tego typu inicjatyw, a mamy jeszcze 
kilka  odcinków do przebudowy na terenie powiatu 
ostrołęckiego, które mogłyby być w przyszłości 
zrealizowane przy finansowym wsparciu Lasów 
Państwowych – wspomniał starosta.

– Gratuluję panie starosto takiego przedsię-
wzięcia i oby tak dalej – powiedział dyrektor Piotr 

Czyżyk, potwierdzając, że Lasy Państwowe są za-
interesowane tego typu wspólnymi inwestycjami 
z samorządami.

– Tylko dzięki dobrej współpracy z nadleśnic-
twem, ze Starostwem Powiatowym możemy takie 
inwestycje prowadzić – dodał wójt Stefan Prusik. – I 
mimo że mieliśmy różne zdanie co do rozwiązań 
technicznych, to udało nam się osiągnąć konsensus 
bez zbędnych konfliktów. Z kolei dzięki zgodności 
naszej rady, nie miałem żadnych problemów, by te 
środki finansowe znalazły się  w budżecie gminy. 
Jako wójt cieszę się, bowiem był to ostatni odcinek 
najgorszej drogi jaka u nas występowała. Już więcej 
takich nie mamy. Liczę, że dzięki przychylności 
pana starosty, zarządu i rady powiatu  uda nam się 
jeszcze kilka odcinków dróg wspólnie zrealizować, 
o co też będę zabiegał – zapewnił wójt.

– Jesteśmy otwarci na dalsze takie rozwiązania 
i wspólne inicjatywy – zwrócił się do starosty i dy-
rektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
Krzysztof Mróz, przewodniczący Rady Powiatu, a 
dziękując za dobrą  współpracę, powiedział: 

– Niech żałują te gminy, które nie wchodziły 
z nami we wspólne inwestycje. Ceny robót bu-
dowlanych poszły mocno w górę i każde kolejne 
inwestycje tego typu będą już sporo droższe.

Do zrealizowania został jeszcze odcinek o długości 
niewiele ponad 1 km tej drogi w gminie Kadzido. Koszt 
inwestorski został oszacowany na 798 tys. zł. Wniosko-
wana pomoc finansowa do Lasów Państwowych to 
398. 000 zł, wkład własny powiatu – 400.195 zł.

Magdalena Mrozek-Rawa
rzecznik prasowy 

Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 
Fot. Archiwum

O tym, że wspólna praca może przynieść dobre 
efekty przekonali się mieszkańcy Aleksandrowa, 
którzy 9 września przyszli na wieczorne spotka-
nie przy ognisku na nowym placu wiejskim. Z 
pomocą wójta Stefana Prusika, który przekazał 
sołectwu część kostki brukowej z odzysku, a 
także własnych sołeckich funduszy, powstał 
wybrukowany plac z ekranem oraz miejscem 
na ognisko. Przy placu firma Studnie Nieciecki 
ustawiła w ramach promocji pompę abisynkę, a 
ujęcie prądu zapewnili także miejscowi fachow-
cy na swój koszt. Tak więc z okazji inauguracji 

można było bawić się, zjeść pieczone kiełbaski, 
smakowite ciasta od miejscowych gospodyń, a 
dzieci obejrzały w kinie fajne bajki. 

– Od początku naszej wspólnej pracy w nowym 
sołectwie stawiamy na udział każdego miesz-
kańca w inicjatywach rady sołeckiej i samych 
mieszkańców. Jak widać przynosi to efekty i mam 
nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej – rozmarzył 
się sołtys Kamil Stepnowski. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Prace przy zagospodarowaniu placu wiejskiego 
nad Rozogą w Łęgu Starościńskim idą w szybkim 
tempie. Powstało już solidne ogrodzenie, został 
doprowadzony prąd, zbudowano toalety,  jest 
ujęcie wody. Przekonaliśmy się o wszystkim 
wraz z mieszkańcami wsi oraz wójtem Stefanem 
Prusikiem na spotkaniu przy wspólnym ognisku, 
które 16 października zorganizowali radny Józef 
Szczubełek i sołtys Grzegorz Czeleń. 

– Chcemy wszystkim pokazać co zostało zro-
bione, a tym, którzy pomogli w pracy oraz przy-
gotowaniach do ogniska  serdecznie podziękować 
– powiedział radny J. Szczubełek.

Po daszkiem namiotów pojawiły się smakowite 
wypieki, marynaty, była kiełbaska do pieczenia, 
jednym słowem wszystko co potrzeba do dobrej 
zabawy. O klimacie tego jesiennego spotkania 
świadczy zbiorowa fotografia jego uczestników. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz
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Sala nowa, ale duch pozostał (c.d. ze str. 1)

Bogaty repertuar, ciekawe recytacje
Doroczne spotkanie recytatorów w gminnych 

eliminacjach Konkursu Recytatorskiego „Kurpie 
Zielone w Literaturze” w kategorii uczniów klasy VII 
(dawniej I gimnazjum) oraz obecnych kl. II i III gim-
nazjum, które odbyło się w CK-BiS 27 października 
jak zawsze wzbudziło wiele emocji.  Do eliminacji 
gminnych przystąpiło 16. uczniów z pięciu szkół: 
Dąbrówki, Łęgu Starościńskiego, Łęgu Przedmiej-
skiego, Obierwi oraz Lelisa. Do konkursowej oceny 
zgłosiło się 11. recytatorów wierszy o Ziemi Kur-

piowskiej i 5. gawędziarzy, a oceniała ich komisja 
w składzie: Ewa Czerkas –przewodnicząca, Barbara 
Sęk i Janina Mielnicka, członkinie. Najważniejszym 
zadaniem jury było wyłonienie 4. osób, które będą 
reprezentować Gminę Lelis na spotkaniu finałowym. 
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, a wiele z 
nich było fantastycznie przygotowanych i wygło-
szonych, postanowiono, że do naszej reprezentacji 
wejdą: Wiktoria Kubeł, która recytowała wiersz „Pusz-
cza Kurpiowska” autorstwa Oliwii Żywicy, Wiktoria 

Nalewajek z brawurowym wykonaniem wiersza  
„Wieśniaczka” Anny Kamińskiej, Dominik Wołosz, 
który recytował trudny, ale bardzo wzruszający 
wiersz ,,Przysięga’’ Leszka Bakuły z dawno już nie 
odtwarzanego poematu ,,Wissa’’ oraz niezawodny, 
spontaniczny Kacper Wołosz, tym razem z gadką 
Leszka Czyża pt.  ,,Nowoczesność’’. 

– To była dla mnie bardzo wzruszająca lekcja 
uroku Kurpiowszczyzny. Dostrzegałam w tych 
recytacjach wiele emocji, zaangażowania i miło-
ści do naszej ziemi, do puszczy, do Kurpiów. To 
pozostanie w sercach i pamięci naszych recyta-
torów. Oczywiście są sprawy, które trzeba jeszcze 
poprawić, ale tacy zaangażowani nauczyciele, jak 
opiekunowie naszych recytatorów potrafią tego 
dokonać. Ważne, iż wspólnie z uczniami wybrali 
bardzo ciekawe i nowe utwory, że wspólnie potra-
fili je zinterpretować i przedstawić – powiedziała 
przy podsumowaniu Ewa Czerkas, przyznając się, 
iż sama także uczestniczyła w wielu konkursach 
recytatorskich i zna emocje recytatorów.  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagro-
dy książkowe ufundowane przez dyrektora CK-BiS 
Bartosza Podolaka.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

glak, powolniak, konik. I wtedy publika ruszyła w 
tany, każdy kogo nogi nosiły zerwał się przed scenę, 
by tam pokazać, jak żywa jest jeszcze ta muzyka. 

Komisja przyznała: W kategorii – harmonia pe-
dałowa: uczestnicy do 25 lat (po raz pierwszy): 
I miejsce – Radoslaw Ropiak, II miejsce – Jakub   
Szczubełek, Nikodem Ejzak, III miejsce – Kacper 
Gorczyca; W kategorii – harmonia pedałowa – 
uczestnicy do 25 lat: I miejsce – Karol Sadłowski. 
Mateusz Milewski, II miejsce – Dawid Sutkowski. 
Adam Sadłowski, III miejsce – Jan Karczewski, 
Kacper  Piórkowski; uczestnicy od 25 do 55 lat: I 
miejsce – Sławomir Drężek, II miejsce – Zygmunt 
Koziatek, III miejsce – Wiesław Butler; uczestnicy 
powyżej 55 lat: I miejsce – Ryszard Długołęcki,   
Eugeniusz Piaścik, II miejsce – Jan Kania, Ryszard 
Maniurski, III miejsce – Grzegorz Chorążewicz, 
wyróżnienie – Kazimierz Rolka; W kategorii – 
skrzypce: uczestnicy do 25 lat (po raz pierwszy): 
I miejsce – Natalia Zadroga, II miejsce – Gabriela  
Piórkowska; uczestnicy do 25 lat: I miejsce – Kata-
rzyna Butler, II miejsce, Alan Zapert; uczestnicy od 
25 do 55 lat: I miejsce – Paewł Dąbkowski, II miej-
sce – Ryszard Borzymowski; uczestnicy powyżej 
55 lat: I miejsce – Marian Góralski; W kategorii 
– harmonijka ustna: I miejsce – Krystyna Gro-
madzka, Jan Kraska, II miejsce – Józef Wąsiewski, 
III miejsce – Tomasz Piaścik, wyróżnienia – Wiesław 
Kuskowski, Stanisław Murawski; W kategorii – 
klarnet: wyróżnienie – Eugeniusz Wróblewski.  

Henryk Gadomski, oceniając już po ogłoszeniu 
protokołu jury wyniki przeglądu i występy muzy-
ków, stwierdził, że bardzo ważna w nauce gry na 
harmonii pedałowej, jest zasada by uczyć się tej 
gry od razu wszystkimi palcami, a nie ,,dukania’’ 
po jednym palcu, tym bardziej, że istnieje różnica 
w technice gry między akordeonem, gdzie gra 
się pięcioma palcami, a harmonią pedałową, 
gdzie melodię ,,obsługuje’’ najczęściej cztery 
palce. Przewodniczący jury podkreślił w imieniu 
całej komisji, że poprzez,, Kurpiowskie Granie’’  

uaktywnili się byli muzykanci na Kurpiach gra-
jący dawniej na zabawach i weselach wiejskich 
melodie i tańce kurpiowskie, a dobrze się dzieje, 
że grupa początkujących muzykantów jest tak 
liczna, bo widzimy w nich zadatki na dobrych mu-
zykantów kontynuujących tradycję kurpiowskiego 
muzykowania – stwierdził Henryk Gadomski. 

Jak się dowiedzieliśmy, CK-BiS, po konsultacji 
z jurorami przedstawił nominacje do reprezen-
towania naszego regionu dla następujących mu-
zykantów: Ryszard Długołęcki, Eugeniusz Piaścik, 
Jan Kania, Ryszard Maniurski, Grzegorz Chorąże-
wicz, Kazimierz Rolka, Mateusz Milewski, Dawid 
Sutkowski, Zygmunt Koziatek, Sławomir Drężek. 

Kiedy już padł kurz wzniecony przez tancerzy, 
a i ostygły nieco emocje po wręczeniu dyplo-
mów dla najlepszych przewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Mróz gratulował wspanialej 

organizacji kolejnego przeglądu i zapewnił w 
swoim imieniu oraz starostwa powiatowego, że 
taka forma popularyzacji wspaniałego dorobku 
kultury kurpiowskiej zawsze może liczyć na 
wsparcie i uznanie. Z kolei wójt Stefan Prusik, 
oficjalnie zamykając przegląd, życzył wszystkim 
dobrej zabawy, bo Lelis zawsze gościnnie przyj-
muje twórców ludowych, pomaga im w rozwoju, 
a drzwi unowocześnionego, posiadającego dobre 
zaplecze i tę wspaniała salę widowiskową zawsze 
stoją otworem przed młodzieżą, która pragnie 
uczyć się gry i tańca – stwierdził wójt Stefan Prusik. 
Więc zabawa trwała nadal, zmieniali się muzycy, 
kto chciał ten grał, tak to zawsze było na kurpiow-
skich weselach i zabawach. Do spotkania za rok.

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz
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Miejsce dla chętnych i aktywnych Apteka literacka

„Wesele’’ w narodowym czytaniu
Nasza gminna biblioteka już  po raz trzeci  

włączyła się w akcję Narodowego Czytania.  W 
tym roku 2 września wspólnie, min. z wójtem 
Stefanem Prusikiem i ks. Januszem Kotowskim, 
czytaliśmy dzieło Stanisława Wyspiańskiego pt. 
,,Wesela’’.  Utwór został wybrany do narodowego 
czytania  w internetowym głosowaniu spośród 
pięciu propozycji. Wybór ,,Wesela’’ zbiegł się z 
110. rocznicą śmierci Stanisława Wyspiańskiego, 
który pozostawił po sobie niezwykle imponujący 
dorobek artystyczny. Był nie tylko wybitnym dra-
maturgiem i poetą, ale też genialnym malarzem, 
grafikiem, architektem, projektantem wnętrz, 
witraży, a nawet mebli. Tworzący w epoce Młodej 
Polski artysta bywa nazywany czwartym wiesz-
czem polskim. 

Spotkanie rozpoczęliśmy od odczytania słów 
Andrzeja Dudy, prezydenta RP „Sto siedemnaście 
lat temu w podkrakowskich Bronowicach od-
było się wesele, które odmieniło obraz polskiej 
literatury. Na kanwie tamtego wydarzenia 
wybitny dramaturg, poeta i malarz Stanisław 
Wyspiański stworzył swój arcydramat – barwną, 
niezwykle żywą opowieść o Polsce i Polakach, o 
naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych 
szansach czy zaniedbaniach. (...) Zachęcam 
Państwa, abyśmy tego dnia przypomnieli sobie 

niepowtarzalny nastrój Wesela, wyjątkowych 
bohaterów dramatu, jego refleksyjność, ale 
też ironię i cięty język. Doceńmy piękną polsz-
czyznę, dialog z tradycją, a także przenikliwe 
diagnozy dotyczące losów Rzeczypospolitej”.

Słowa jakże wzniosłe, które wprowadziły nas 
w czytelniczy nastrój. Przy zapachu pysznej kawy 
można było posłuchać dialogów m.in.: „Cóż tam, 
panie, w polityce?”, „Jak się żenić, to się żenić!”, 
„Każden sobie rzepkę skrobie” czy też „A to Pol-
ska właśnie”. Cytaty z utworu na stałe weszły do 
naszego języka i stały się elementem codziennej 
komunikacji. Uczestnicy imprezy mogli ozdobić 
swój egzemplarz książki pamiątkową pieczęcią, 
którą otrzymała biblioteka w Lelisie. 

 Akcja narodowego czytania ,,Wesela’’ przepro-
wadzona została pod patronatem pary prezy-
denckiej  RP. Podstawowym celem tych spotkań 
z lekturą narodową było popularyzowanie czytel-
nictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej 
literatury, a także na potrzebę dbałości o ładną, 
poprawną polszczyznę. Wydarzenie te niewąt-
pliwie służyło również integracji społeczeństwa 
i wzmacniało poczucie tożsamości narodowej.

Natalia Staśkiewicz
Fot. Barbara Sęk

Każdy, kto obecnie trafi do Centrum Kultury – 
Biblioteki i Sportu w Lelisie zauważy, że zmienia 
się on nie do poznania. Od dwóch lat obiekt prze-
chodzi prawdziwą metamorfozę. Po modernizacji 
salki kinowej, zaplecza kuchennego, szatni, toalet 
(o czym pisaliśmy wcześniej) ostatnio gruntowną 
modernizację przeszła sala widowiskowa. Prace 
remontowe polegały na dociepleniu stropodachu, 
zamontowaniu sufitu kasetonowego, wymianie 
wiązek elektrycznych, wymianie instalacji hy-
draulicznych, równaniu ścian. W ramach tych prac  
zamontowano nowoczesne oświetlenie LED, które 
daje więcej światła, a jednocześnie  ma za zadanie 
zmniejszyć koszty utrzymania. 

– W sali widowiskowej odbywają się ważne dla 
regionu wydarzenia folklorystyczne więc zależało 
nam na poprawie akustyki. Dlatego w całej sali 
zamontowane zostały panele wygłuszające oraz 
specjalne dyfuzory mające za zadanie rozproszyć 
dźwięk. W chwili obecnej sala przystosowana jest 
do prowadzenia zajęć tanecznych, muzycznych, 
ruchowych. Można w niej prowadzić zajęcia 
komputerowe, a nawet nagrania radiowe – mówi 
Bartosz Podolak,  dyrektor CK-BiS.

Jak czytamy w treści ogłoszeń informujących o 
aktualnej ofercie CK-BiS, mieszkańcy naszej gminy 
mają  duże i różnorodne możliwości aktywnego ko-
rzystania z pomieszczeń centrum kultury . W CK-BiS 

odbywają się zajęcia ZUMBA, ZUMBA Kids, zajęcia 
na wesoło, funkcjonują Klub Seniora, Dyskusyjny 
Klub Książki, trwa nauka języka angielskiego i wiele 
innych zajęć, które czekają na chętnych.

– Najbardziej cieszy mnie to, że nasz ośrodek żyje 
i pozwala na samorealizowanie się mieszkańcom 
naszej gminy. Wiele podejmowanych inicjatyw 
wywodzi się bowiem od samych mieszkańców. 
Dlatego jestem wdzięczny radnym Rady Gminy, 
którzy wraz z wójtem Stefanem Prusikiem widzą po-
trzeby kulturalne mieszkańców. Dzięki ich perspek-
tywicznemu myśleniu mogliśmy zrealizować tak 
wspaniałą inwestycję – podkreśla Bartosz Podolak.

 
Tekst i zdjęcie: Tomasz Szczubełek

W ramach VIII  Festiwalu Literackiego 
im. Edwarda Kupiszewskiego popularnie 
nazywanego „Kupiszewiadą” 22 września 
odbyły się dwa spotkania literackie z po-
etami: z Miłoszem Kamilem Manasterskim w 
bibliotece w Obierwi i Adamem Ladzińskim 
w bibliotece w Łęgu Przedmiejskim. Goście 
podejmowali trudne tematy wychodząc 
naprzeciw przejawom młodzieńczego bun-
tu do czytania. Zasłuchanym czytelnikom 
opowiadali o początkach swojej kariery 
literackiej, przeplatając opowieść własny-
mi utworami, które wspólnie z młodzieżą 
interpretowali. A trzeba dodać, że swoje 
doświadczenia przekaz ywali  w sposób 
niezwykle barwny, ciepły i optymistyczny. 
Uczniowie mieli więc możliwość zapoznania 
się z tajnikami powstawania wierszy oraz 
sposobami na odnalezienie wewnętrznej 
weny. Adam Ladziński na zakończenie spo-
tkania z młodzieżą za pomocą podawanych 
mu słów stworzył wiersz, czym wzbudził 
ogromny podziw wśród uczniów. Autorzy 
od razu nawiązali kontakt z uczniami, czego 
dowodem była żywa dyskusja prowadzona 
odnośnie wulgaryzmów i ich terminolo-
gii oraz fascynacją podróżami, o których 
opowiadał Miłosz Manasterski. Spotkania 
zorganizowano dzięki wsparciu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ostrołęce.

Natalia Staśkiewicz.
Fot. Janina Rogalska

Przepraszamy !

Bardzo serdecznie przepraszam panią 

Barbarę Knapek, zasłużoną pielęgniarkę 

przychodni lekarskiej ..Mak-Med.’’ w Lelisie 

za błędną pisownię nazwiska w artykule 

,,Zasłużone dla naszego zdrowia’’ WGm. 

nr 5(74) 2017. 

Antoni Kustusz

redaktor naczelny
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Witamy w gronie pierwszoklasistów
Tegoroczny  rok szkolny dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w naszej Gminie to wielkie przeżycie. Po reformie oświaty najmłodsi 

uczniowie rozpoczynają swoją ośmioletnią przygodę z nauką. Wszyscy są dumą naszej Gminy i dlatego publikujemy ich zbiorowe portrety, życząc 
pierwszoklasistom, ich rodzicom oraz wychowawcom i nauczycielom całorocznych sukcesów.

Fot. Antoni Kustusz 

Szkoła Podstawowa w Białobieli (wychowawczyni – Danuta Korzeniecka)

Szkoła Podstawowa w Lelisie  (wychowawczyni – Justyna Przeradzka)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim (wychowawczyni – Alicja Brodzik)

Szkoła Podstawowa w Obierwi (wychowawczyni – Iwona Kruczyk) Szkoła Podstawowa w Olszewce (wychowawczyni – Grażyna Bobik) 

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach (wychowawczyni – Elżbieta Późniewska

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim (wychowawczyni – Milena Perzanowska)

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce (wychowawczyni – Joanna Duszak )
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asystent – Kamila Kubeł) 

STYCZEŃ

14 stycznia – Halowy Gminny Turniej LZS Piłki Siatkowej, 
hala ZS w Lelisie 
15 stycznia - 28 stycznia – Ferie szkolne na wesoło w CK-BiS.  

LUTY 

8 lutego – XXI „Darcie Pierza” Regionalny przegląd widowisk 
przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów – sala 
widowiskowa CK-BiS

MARZEC

1 marca – Narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych. 
Okolicznościowa wystawa w sali widowiskowej CK-BiS
18 marca – Rozstrzygnięcie gminnego konkursu na palmę 
kurpiowską – sala kinowa CK-BiS 
24 marca  – Kurpiowska Kuźnia Mistrzów – Gala Sportów 
Walki – hala sportowa przy CK-BiS, organizator CK-BiS, LZS

KWIECIEŃ

23 kwietnia – Gminna Olimpiada Wiedzy o Lesie – SP Nasiadki
27 kwietnia  – Biegi z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja – stadion SP Lelis – organizator SP Nasiadki

MAJ

5 maja – Gminne obchody Dnia Strażaka – organizator OSP 
Lelis 
13 maja – Majówka Kurpiowska w Obierwi, organizator SP 
i PG Obierwia, CK-BiS 
24 maja – Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Lelisie
26 maja – Imieniny Wsi Aleksandrowo – Piknik Rodzinny, plac 
wiejski w Aleksandrowie 
27 maja – Festyn Społeczności Szkolnej ,,Dzień Rodziny’’ – SP 
Olszewka

CZERWIEC 

2 czerwca – XII Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski 
Jantar” – Stadion SP Lelis – organizator: Kurpiowskie Towa-
rzystwo Ringo, SP Nasiadki, CK-BiS, LZS

2 czerwca – Festyn wiejski  ,,Powitanie Lata’’ w Łodziskach 
3 czerwca - Festyn z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły w 
Łęgu Starościńskim
8 czerwca – Gminny Konkurs Matematyczny „MatemAsy z 
VI klasy” – ZS Obierwia
10 czerwca – Piknik Rodzinny w Białobieli – boisko przy SP 
Białobiel – organizatorzy: Rada Pedagogiczna i Rada Rodzi-
ców SP Białobiel, sołectwa Białobiel i Siemnocha,
17 czerwca – Festyn Rodzinny w Łęgu Przedmiejskim – or-
ganizator: SP Łęg Przedmiejski, CK-BiS
23 czerwca – III Drużynowy Rodzinny Rajd Rowerowy Długi 
Kąt – Lelis, organizator: CK-BiS, LZS
24 czerwca – Festyn sportowo-rekreacyjny ,,Niedziela na 
Sportowo’’ – boisko wiejskie Długi Kąt – organizator: CK-BiS, 
sołectwo i LZS Długi Kąt 

LIPIEC

8 lipca – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Lelis – stadion wiejski w Gibałce, organizator LZS 
Lelis, LZS Szafarnia 

SIERPIEŃ

4 sierpnia – Dożynkowy Turniej Piłki Plażowej – boisko wiej-
skie Długi Kąt, organizator LZS, CK-BiS
12 sierpnia – Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Lelis – stadion w Lelisie – organizator: LZS
19 sierpnia – Dożynki Regionalne na Kurpiach – Lelis – or-
ganizator: Urząd Gminy, CK-BiS, Parafia p.w. MBNP

GMINNY KALENDARZ IMPREZ 2018 r.
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25 sierpnia – Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata” – świetlica 
i boisko w Durlasach – organizatorzy: sołectwo, CK-BiS, LZS 

WRZESIEŃ 

1 września – Festyn Rodzinny na Sportowo – stadion wiejski 
Kurpiewskie – organizator: sołectwo Kurpiewskie, CK-BiS, LZS
2 września – Festyn wiejski ,,Pożegnanie Lata’’ w Łęgu Sta-
rościńskim Walery
3 – 7 września – II Kurpiowski plener rzeźbiarski – plac przy 
CK-BiS
8 września – XXIX Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Ostro-
łęckiego i Wójta Gminy Lelis – Stadion Lelis – organizatorzy:  
Urząd Gminy, ZASiP, CK-BiS, LZS

 
9 września – Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej 
Dąbrowskiej i Gminny Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej – 
Dąbrówka
Wrzesień – Narodowe Czytanie w bibliotekach CK-BiS (wg 
odrębnych ustaleń)

 
16 września – XXIX Święto pieczonego ziemniaka – boisko 
wiejskie w Szafarczyskach – organizatorzy: LZS Nasiadki, 
Szafarczyska, SP Nasiadki, sołectwa,  CK-BiS

PAŹDZIERNIK 

7 października – XXII Regionalny Przegląd Harmonistów i 
Skrzypków Ludowych „Kurpiowskie Granie” – Lelis

 

25 października – Jubileusze wieloletniego pożycia małżeń-
skiego – organizator: USC, Urząd Gminy, CK-BiS

LISTOPAD

9 listopada – Obchody Święta Niepodległości – Kotyliony 
–  SP Lelis
11 listopada – Obchody Święta Niepodległości „Samorzą-
dowcy Niepodległej” – organizatorzy: Parafia p.w. MBNP, 
CK-BiS, SP Lelis
14 listopada – Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w lite-
raturze” finał – sala widowiskowa CK-BiS
 
GRUDZIEŃ

2 grudnia – VI Gminny Otwarty Turniej Szachowy „O krysz-
tałową Wieżę” – sala widowiskowa CK-BiS – organizatorzy: 
Urząd Gminy, CK-BiS, LZS
16 grudnia – Gminne Spotkanie Opłatkowe
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Dziękujemy za wartości, naukę, patriotyzm

Stan naszej oświaty

Różnie przygotowują się szkolne społeczności do 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej. O barwach 
tego wzruszającego i refleksyjnego święta uczniów, 
nauczycieli, rodziców przekonaliśmy się odwiedzając 
w tym roku szkoły w Białobieli, Obierwi i Lelisie. Jakże 
wiele było wzruszeń, miłych słów, wyrazów uznania. 

W Obierwi 12 października  ogromnie przejęta w 
nowej roli dyrektora szkoły Danuta Godzina oddała 
głos uczniom, którzy przygotowali głęboko wzrusza-
jący spektakl o wartościach jakich dostarcza szkoła, 
której nauczyciele – przewodnicy kierują drogami 
uczniów.  A już powalili wszystkich elegancko ubrani 
gimnazjaliści, w muszkach, którzy ruszyli do gości i 
nauczycieli z pięknymi różami, bo tak jak 
powiedziała prowadząca Ola ,,Drodzy 
nauczyciele, mamy u Was dług, który 
próbujemy spłacić – ale nigdy do końca 
na się to nie uda. Bo Wy w nas wierzycie. 
Otwieracie nam szerokie wrota i macie 
nadzieję, że zdobędziemy się na odwa-
gę, by przez nie przejść’’.

W Białobieli, gdzie obchodzono ten 
dzień 13. października słowo ,,Dzięku-
jemy’’ stało się centralnym punktem 
scenografii ubarwiającej wystąpienia 
gości, w tym wójta Stefana Prusika, który 
po gratulacjach dla emerytowanych i 
obecnych nauczycieli i życzeniach dla 

szkolnej dziatwy przekazał wraz z dyrektor Urszulą 
Wielczyk nagrody i wyróżnienia. Nagrodę wójta 
otrzymała Małgorzata Koślik, w uznaniu zasług w 
pracy dydaktyczno-wychowawczej i prowadzenie 
międzyszkolnego konkursu piosenki religijnej w 
ramach Dnia Kultury Chrześcijańskiej, a także nieza-
wodny  Jacek Ziemak, szkolny konserwator, woźny, 
po prostu złota rączka i dobry człowiek.

  Rodzice odwdzięczyli się swoim pedagogom 
nie tylko okolicznościowymi kwiatami, ale także 
okazałym i wyśmienitym tortem. A dzieci? Jak to 
dzieci, od najmłodszego do najstarszego szkolnego 
rocznika swoimi występami, dowcipnymi skeczami i 

podarunkami wyrażały wielką wdzięczność za dar 
najcenniejszy, jakim jest wiedza. Każdy zasłużony dla 
białobielskiej  szkoły otrzymał w tym dniu wrzosowy 
krzew do posadzenia i utrzymania w dobrej pamięci. 

W Lelisie, także 13 października, pod hasłem 
,,Niech zabrzmi hymn, że dzięki nim co dzień je-
steśmy mądrzejsi’’ cała społeczność zgromadzona 
w hali sportowej burzliwymi oklaskami nagradzała 
nauczycieli i pracowników oświaty, którym dyrektor 
Urszula Laska, sama nagrodzona nagrodą starosty 
powiatu ostrołęckiego, wręczała dyplomy z podzię-
kowaniami. Wójt Stefan Prusik, przekazał na ręce 
dyrektorki swoją nagrodę dla Elżbiety Dawid, która 

w tym dniu „wędrowała” do innej szkoły. 
Nagrodę za szczególne zasługi w prowa-
dzeniu zajęć pozalekcyjnych z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, udział 
w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy oraz organizację wycieczek krajo-
znawczo-turystycznych. Burza oklasków po 
odczytaniu tego uzasadnienie potwierdziła 
słuszność wyboru. 

Później przyszedł czas na dowcipy o 
szkolnym życiu, skecze i występy soli-
stów. Jednym słowem radosny dzień dla 
wszystkich.

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz 

1. Do przedszkola w Lelisie uczęszcza 70. przedszko-
laków, do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
uczęszcza 143. pięcio - i sześciolatków, do szkół 
podstawowych klasy I-VII i klasy II i III gimnazjum 
uczęszcza ogółem 867 uczniów :
–  SP Białobiel – 108,
–  SP Dąbrówka – 64,
–  SP Lelis (z klasami gimnazjalnymi) – 231,
–  SP Łęg Przedmiejski (z kl. gimnazjalnymi) – 214,
–  SP Łęg Starościński – 54,
–  SP Nasiadki – 53,
–  SP Obierwia (z klasami gimnazjalnymi) – 91,
–  SP Olszewka – 52

2. Reforma oświaty spowodowała znaczący wzrost 
liczby pracujących w szkołach nauczycieli. Obec-
nie pracuje 162 osoby na 116 etatach:
–  SP Białobiel – 17, w tym 11 na pełen etat,
–  SP Dąbrówka – 16, w tym 12 na pełen etat,
–  SP Lelis (z klasami gimnazjalnymi) – 39, w tym 

32 na pełen etat,

–  SP Łęg Przedmiejski (z klasami gimnazjalnymi) 
-23, w tym 21 na pełen etat, 

–  SP Łęg Starościński – 18, w tym 11 na pełen etat,
–  SP Nasiadki – 17, w tym 9 na pełen etat,  
–  SP Obierwia (z klasami gim-

nazjalnymi) – 20 w tym 13 na 
pełen etat, 

–  SP Olszewka – 12, w tym 7 na 
pełen etat.

3. Docelowo w szkołach będzie pra-
cowało 62 pracowników obsługi 
administracji (52 etaty) łącznie z 
pracownikami sezonowymi.

 4. Trwają pracę nad weryfikacją 
wniosków o stypendia szkolne, 
Rodzice złożyli 95 wniosków 
dla 182 uczniów. Przewidywana 
kwota stypendium to 99,20 zł i 
148,80 zł. Łącznie na stypendia 
zaplanowano  kwotę 19 988,80 

zł z czego dotacja 9034,00 zł. W roku 2017 Gmina 
dopłaci do stypendiów łącznie 11 630,31zł.

Wg danych ZASiP
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Durlasy pożegnały lato

Gmina chętna do pomocy

Pod chmurnym niebem, z którego w końcu 
spadł deszcz, mieszkańcy Durlas i okolic 3 września 
pożegnali lato. Co by jednak nie mówić humory 
dopisały wszystkim uczestnikom popołudniowe-
go festynu, a sołtys i radny Stanisław Szczepanek 
wraz z ochotnikami do pomocy przyjął wszystkich 
gościnnie, zachęcał do poczęstunku, prosił do 
ogniska, w którym piekły się ziemniaki i kiełbaski. 
Jednym słowem nawet najsmutniejsi musieli 
się uśmiechnąć i rozradować.  Zwłaszcza, że na 
spotkanie przybyli także księża, proboszcz Janusz 
Kotowski i ks. kan. Witold Bruliński. 

– Nasza świetlica po pierwszych festynach 
okazuje się za mała, by przyjmować tylu gości, ale 
pod namiotami ustawiliśmy stoły i nikt nie zmókł – 
Stanisław Szczepanek nie krył zadowolenia.

Najbardziej cieszyły się dzieci, dla których panie 
z CK-BiS przygotowały różnorodne konkursy i 
popisy z nagrodami. Kiedy więc wójt Stefan Prusik 
przystąpił do wręczania nagród i upominków, usta-
wiła się długa kolejka najbardziej zasłużonych. A 
wszyscy z pamiątkowymi znaczkami. Najlepszymi 
okazali się zdobywcy 21 punktów: Jakub Parzych, 
Gabrysia Korzeniecka i Maja Korzeniecka, po 19 
pkt. zdobyli:  Maksymilian Parzych, Emilia Ciak, 
Ksawery Tkacz, Teresa Marzewska, po 17 pkt.: Kac-
per Parzych i Julka Parzych, a dalsze miejsca zajęli: 
Zuzia Mróz, Natalia Szymczyk, Bar-
tosz Mrozek, Bartek Siwek, Aleks 
Bieńkowski, Marika Mróz, Krystian 
Wyrozumski i  Michał Marzewski. 

Podobne emocje przeżywali 
uczestnicy turnieju rodzin, w któ-
rym wystąpiły ekipy Grzegorza, 
Magdaleny i Zuzanny Mrozów (I 
m.), Jacka, Anny i Karoliny Marzew-
skich (II m.) oraz Radosława, Mag-
daleny i Gabrieli Korzenieckich (III 
m.). Zmagania, które prowadził 
Jarek Kraska były bardzo wyma-
gające i pomysłowe, ale wszyscy 

dotrwali do końca, a wójt z dyrektorem 
CK-BiSu obdarowali dzielne rodziny 
cennymi nagrodami przydatnymi w 
gospodarstwie domowym. 

Siatkarskich  ekip nie udało się zebrać, 
ale piłkarze jak najbardziej stanęli do 
meczu, w którym walczyli o Puchar 
Wójta Gminy. Tym razem, pod okiem sę-
dziego Jerzego Dawida, zdecydowanie 
wygrali żonaci, więc i puchar z tradycyj-
nymi załącznikami trafił w dobre ręce. 

Równie dumni co piłkarze byli uczest-
nicy konkursu WORD, którym po lo-
sowaniu radny mazowiecki Mirosław 
Augustyniak wręczył rower oraz liczne 
nagrody i upominki dla rowerzystów.

Kiedy już wszyscy podjedli, posmako-
wali pieczonych kartofli i bigosu, zaczęły 
się śpiewy, w których rej wiedli seniorzy z 
Lelisa, panie z ,,Zagajnicy’’ w Łodziskach 
oraz panie z KGW w Łęgu Przedmiejskim. 
Ściemniło się, ale zabawa trwała dalej, 
więc wszystkim żal było lata.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 

Apel o pomoc dla Doroty Bacławskiej z Gąsk, u 
której zdiagnozowano nowotwór otworzył wiele 
serc naszej gminnej społeczności. Swoje cegiełki 
dorzucili radni, parafianie z Dąbrówki i okolicznych 
miejscowości, zachęceni przez ks. proboszcza 
Stanisława Grosfelda, ale także mieszkańcy Lelisa, 
Obierwi i wielu innych środowisk. Akcja rozkręcała 
się i nabierała rozmachu. Czasu jest niewiele, bo  
Dorota Bacławska, 37-letnia mieszkanka Gąsk,  
matka 4-letniego syna, zaatakowana przez zło-
śliwego raka piersi, może  pomóc tylko chemia 
z dodatkiem nierefundowanego, drogiego le-
kuTDM1/kadcyla. 

Wszystkie inne możliwości leczenia już zostały 
wykorzystane. 

W niedzielne, dżdżyste przedpołudnie 29 
listopada w remizie OSP w Dąbrówce po dwóch 
tygodniach przygotowań na odzew serdecznych 
ludzi odbył się kiermasz, którego dochód i zebrane 
datki trafiły  na konto potrzebującej mieszkanki 
naszej gminy. 

– Jestem taka wzruszona i przejęta, że tyle 
osób poświęciło swój czas i siły, by zorganizować 
pomoc dla mnie. Tyle dobrych słów słyszę, tyle 
wyrazów poparcia i otuchy. Myślę, że to cud z 
poręki naszej Matki Boskiej Dąbrowskiej, która 

chce bym jeszcze 
trochę mogła po-
żyć – powiedziała 
łamiącym się gło-
sem Dorota Bacław-
ska, zachęcona do 
wypowiedzi przez 
Pawła Łaszczycha 
z Kadzidła, którego 
darmowo upiększy-
ła muzyką kiermasz. 

W zamian za dat-
ki na rzecz Doroty 

Bacławskiej można było dostać ubranka dla 
dzieci, książki, biżuterię, domowe ciasto, kiełbaski 
z grilla. Wiele emocji wzbudziła licytacja cennych 
przedmiotów, które uczestnicy przynieśli do dys-
pozycji organizatorów skrzykniętych z inicjatywy 
Sylwii Kaczyńskiej i Bogusi Bałdygi.  Wsparły je 
nauczycielki i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
pod wodzą dyrektor Ewy Czerkas, radni,  sołtysi z 
Gąsk i Dąbrówki, strażacy dąbrowskiej OSP, człon-
kowie szkolnego koła Caritas, Pogoda nikomu 
nie przeszkodziła, aby obejrzeć pokaz strażackiej 
sprawności, a także popisy jeźdźców na koniach. 

Niedzielny kiermasz przyniósł dokładnie 
23831,02 zł jako wymierny efekt akcji charyta-
tywnej. Pieniądze zostały wpłacone na konto 
Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym 
„Kawałek Nieba”. W ten sposób na koncie Doroty 
Bacławskiej jest już prawie 66 tys. Złotych, ale 
pamiętajmy, że jedna dawka niezbędnego leku 
kosztuje prawie 23 tys. zł, a trzeba go podawać 
w chemii co dwa tygodnie. Dlatego  zbiórka fun-
duszy na tę kurację wciąż trwa i miejmy nadzieję, 
że przyniesie spodziewane efekty. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Jan Brzechwa – poeta dziecięcej fantazji Gość jak swój

Kurpie w gronie muzyków prawdziwych

Zachęcając dzieci do czytelnictwa oraz zaintere-
sowania poezją w bibliotece w Łęgu Starościńskim  
26 października odbył się konkurs recytatorski 
„Brzechwa dzieciom” zorganizowany dla uczniów 
klas 0-III Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II. 
W konkursie wzięło udział 31 uczestników. Ocenie 
podlegał dobór tekstu i jego pamięciowe opano-
wanie, interpretacja, kultura słowa oraz ogólny 
wyraz artystyczny (element ruchu, strój).

Komisja w składzie: Mariola Kruczyk, Janina 
Mielnicka, Kinga Kołodziejczyk, wyłoniła zwycięz-
ców: I miejsce – Martyna Żyłowska, kl. „0”, Natalia 

Andrzejczyk kl. II; II miejsce – Magdalena Brzóska,  
kl. „0”, Nikola Grala, kl. II; III miejsce – Maja Golon, kl. 
„0”, Joanna Łępicka, kl. III, Katarzyna Andrzejczyk, 
kl. III. Wyróżnienie: Jakub Szczubełek, kl. I, Zuzanna 
Staśkiewicz, kl. I, Zuzanna Godzina, kl. I.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody 
książkowe ufundowane przez dyrektora CK-BiS w 
Lelisie. Wszystkim biorącym udział w konkursie 
zostały wręczone upominki. Gratulujemy!

Tekst i fot. Janina Mielnicka, 
Kinga Kołodziejczyk

Reprezentanci naszej gminy uczestniczyli w 
III Ogólnopolskim Turnieju Muzyków Prawdzi-
wych, który odbył się 31 sierpnia w Filharmonii 
Szczecińskiej. 

– Trzeba dodać, że w tym turnieju udział bierze 
około 300 zespołów i solistów z terenu całego kraju. 
To doskonała promocja polskiej muzyki ludowej 
oraz twórców ludowych. Na naszych muzykach 
olbrzymie wrażenie zrobiło otoczenie, którym była 
Filharmonia Szczecińska. Całość trzydniowego 
przeglądu zakończyła się wyreżyserowanym kon-
certem laureatów na wielkiej scenie przy nagraniach 

telewizji regionalnej oraz lokalnego radio. Artyści 
oraz zgromadzona publiczność miała możliwość 
wysłuchania wspaniałego występu Orkiestry Sym-
fonicznej z Filharmonii Szczecińskiej ze znakomitą 
obsadą muzyków i śpiewaków operowych. Na 
koniec był koncert światowej sławy i jedynej takiej 
na świecie cygańskiej orkiestry dętej z Rumunii – 
zrelacjonował pobyt naszych muzyków Bartosz 
Podolak, dyr. CK-BiS. 

Jury doceniło twórczość naszych artystów 
ludowych, choć orkiestrę kurpiowską z Lelisa 
uznano za formę spoza regulaminu i dopuszczono 

jedynie do występu poza konkursem. W 
kategoriach solistów harmonistów Jan 
Kania zdobył II miejsce, a Kapela Jana 
Kani otrzymała wyróżnienie. Serdeczne 
gratulacje przekazano także dla Witolda i 
Alicji Kuczyńskich, którzy zajęli III miejsce 
w kategorii par tanecznych oraz męskiej 
grupie śpiewaczej z Czarni za zajęcie I 
miejsca w kategorii grup śpiewaczych.

Trzeba dodać, że owo  wspaniałe na 
skalę krajową wydarzenie odbyło się 
w udziałem Kurpiów dzięki wsparciu 
Starosty Powiatu Ostrołęckiego Stani-
sława Kubła oraz Ostrołęckiego Centrum 
Kultury w Ostrołęce. (ak)

Fot. archiwum

Klub Seniora, który działa przy CK-BiS oraz 
biblioteka gminna zaprosili 21 października red. 
Józefa Sobieckiego, emerytowanego dziennikarza 
Radia dla Ciebie, autora niedawno wydanej przez 
Związek Kurpiów książki ,,Dźwiękowe ścieżki 
pamięci’’. 

– Książka powstała jako wspomnienie o bohate-
rach radiowych reportaży tworzonych na Kurpiach 
przez ponad 40. lat wędrówek Józka wśród nas,  
licznych odwiedzin w domach kurpiowskich ro-
dów, artystów ludowych, śpiewaków i muzyków. 
Najpierw Kurpie znaleźli w tych audycjach samych 
siebie, a teraz mamy okazję poznać autora i jego 
dzieło – powiedział Mirosław Grzyb, prezes Związ-
ku Kurpiów i wydawca książki, dziękując przy tej 
okazji Gminie Lelis i wójtowi Stefanowi Prusikowi  
za wsparcie tego wydawnictwa.   

Opowieść Józefa Sobieckiego o ludziach, któ-
rych spotkał na Kurpiach, a zwłaszcza w naszej 
gminie była równie wzruszająca, jak jego reporta-
że. Kiedy zebrani posłuchali archiwalnych nagrań 
pojawiły się łzy, odżyły wspomnienia. O swoich 
przeżyciach  opowiadała Wiesława Chaberek, 
wnuczka Stanisławy Niedźwiedzkiej, którą red. 
J. Sobiecki wielokrotnie nagrywał w jej domu w 
Babie. Posłuchaliśmy opowieści Stanisława Subdy, 
Anny Ogniewskiej, nieżyjącego już Stanisława 
Sieruty i wielu innych bohaterów radiowych 
wędrówek opisanych w tej pasjonującej książce. 

Barwna opowieść ilustrowana dźwiękowymi 
nagraniami i fotografiami przeciągnęła się do 
późna, a skoro Barbara Sęk, kierownik biblioteki i 
i zastępca dyrektora CK-BiS postarała się o smako-
wite ciasta to nikt nie śpieszył się z pożegnaniami. 

– Jestem ogromnie wdzięczny Kurpiom za ich 
gościnność i szczerość, którą starałem się pokazać 
w moich radiowych relacjach. Książka jest tego 
wyrazem i pamiątką. Taśmy, które nagrałem, a są 
tego setki kilometrów, utrwaliły obraz tych od-
wiedzin, zapamiętały ludzi, moich przyjaciół, tak 
jak ich zapisałem i jak żyją w mojej pamięci – po-
wiedział Józef Sobiecki na zakończenie spotkania, 
już po tym jak przekazał do Biblioteki Gminnej 
płytę z nagraniami z Lelisa oraz kilka egzemplarzy 
podpisanych, autorskich książek. O czym mogę 
zaświadczyć, jako prowadzący to spotkanie.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Święty Jan Paweł II w oczach i sercach dzieci Spotkanie pielgrzym-
kowe w Dąbrówce

Wesoło i odważnie 

VIII Konkurs gminny ,,Jan Paweł II w oczach 
dziecka – malujemy, recytujemy i śpiewamy Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi Drugiemu’’ to inicja-
tywa  społeczności szkolnej w Dąbrówce, która 
rozwija się przez wiele tygodni przed finałowym 
spotkaniem. W tym roku konkursowi przyświecało 
hasło ,,Idźmy naprzód z nadzieją’’, a na reprezen-
tacje szkolne, które dojechały 17 października, a 
więc jeszcze w trakcie obchodów Dni Papieskich, 
czekała wystawa naprawdę interesujących prac 
plastycznych. 

Spotkanie, jak co roku, rozpoczęło wspólne 
śpiewanie ,,Barki’’, a otwierając je Ewa Czerkas, 
dyrektor SP Dąbrówka zadedykowała uczestnikom 
wiersz Marii Przybylskiej ,,Nauczmy się do Papieża’’, 
a w podziękowaniu Janowi Pawłowi II za wspólną 
drogę i nadzieję bardzo utalentowana Nadia 
Olbryś z kl. III zaśpiewała pieśń pt. Fundament. O 
znaczeniu nauczania Jana Pawła II dla współczesnej 
młodzieży przypomnieli prowadzący finałowe 
spotkanie Iga i Maciej , a także witający wszystkich 
wójt Stefan Prusik. 

Jako pierwsi wielkie gratulacje i nagrody ode-
brali z rąk wójta, honorowego patrona konkursu,  
autorzy najlepszych prac plastycznych 7. szkół 
podstawowych. Konkurs przebiegał w dwóch 
kategoriach wiekowych: kl. I-III oraz kl. IV-VII. 
Zgodnie z regulaminem spośród 30 nadesłanych 
prac plastycznych wyłoniono i nagrodzono prace 
następujących uczniów: 

W kategorii klas I–III: I miejsce – Zuzanna 
Staśkiewicz, kl. I SP w Łęgu Starościńskim, II m. – 
Maja Kur, kl. II, SP w Białobieli, III miejsce – Dorota 
Nalewajk, kl. II SP w Łęgu Przedmiejskim, III m. 
– Sebastian Pac, kl. III, SP w Lelisie, wyróżnienia: 
Maria Staniek, kl. III, SP w Lelisie, Marcin Duda, kl. 
III, SP w Łęgu Starościńskim, Natalia Andrzejczyk, 
kl. II, SP w Łęgu Starościńskim. W kategorii klas 
IV–VII: I miejsce – Filip Pędzich, kl. VI, SP w Łęgu 

Przedmiejskim, II m. – Julita Pietruczuk, kl. VII, SP w 
Białobieli, II m. – Amelia Kawałek, kl. VI, SP w Łęgu 
Starościńskim, III m. – Magdalena Niechoda, kl. V, 
SP w Łęgu Starościńskim, III m. – Adrianna Kowal-
ska, kl. IV, SP w Łęgu Przedmiejskim, wyróżnienia: 
Małgorzata Sęk, kl. VI, SP w Obierwi, Zuzanna Szcze-
panek, kl. VI, SP w Obierwi, Maria Budniak, kl. VI, SP 
w Białobieli. Jury przewodniczyła Wanda Aptacy, 
która koordynowała przebieg całego konkursu. 

Kiedy opadły emocje do konkursu przystąpili 
recytatorzy z 6. szkół naszej gminy rywalizujący w 
dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III oraz kl. IV-
-VII. Komisja pod przewodnictwem Joanny Śnietki 
uznała, że zgodnie z regulaminem na nagrody 
zasłużyli: w kategorii klas I– III: I miejsce – Kacper 
Nalewajk, SP w Łęgu Starościńskim, II m. – Filip Ko-
walczyk, SP w Obierwi, III miejsce – Julia Mielnicka, 
SP w Nasiadkach, wyróżnienie: Wiktoria Orzoł, SP 
w Nasiadkach; w kategorii klas IV–VI: I miejsce – 
Magdalena Niechoda, SP w Łęg Starościńskim, II m. 
– Julia Waszkiewicz, SP w Obierwi, III m. – Dominika 
Białobrzeska, SP w Białobieli, wyróżnienia: Julia 
Kawałek, SP w Łęgu Przedmiejskim, Kacper Rydel, 
SP w Nasiadkach

W finale do głosu doszli śpiewacy z konkursu 
piosenki papieskiej „Ojcu Świętemu śpiewajmy”. 
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wie-
kowych: kl. I–III oraz kl. IV–VII w kategorii solista. 
Zgodnie z regulaminem konkursu spośród wystę-
pujących jury pod przewodnictwem Ewy Czerkas 
wyłoniło i nagrodziło: w kategorii klas I–III: I 
miejsce – Julia Wądołkowska, SP w Olszewce, II m. 
– Oliwia Niedźwiecka, SP w Obierwi, III m. – Nikola 
Grala, SP w Łęgu Starościńskim, wyróżnienia: Julia 
Domalewska, SP w Łęgu Przedmiejskim, Patrycja 
Poręba, SP w Nasiadkach. W kategorii klas IV–VI: 
I miejsce – Amelia Ruszczyk, SP w Nasiadkach, II 
m. – Adrianna Kowalska, SP w Łęgu Przedmiejskim, 
III m. – Tomasz Dawid, SP w Obierwi, III m. – Julita 
Dolata, SP w Olszewce, wyróżnienia: Wiktoria 
Kurpiewska, SP w Łęgu Starościńskim, Oliwia 
Chełstowska, SP w Białobieli.

Wszyscy nauczyciele, którzy uczestniczyli 
w przygotowaniach do konkursu otrzymali 
pamiątkowe podziękowania, o co postarali się 
organizatorzy konkursu: dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrówce Ewa Czerkas oraz ks. kanonik 
proboszcz parafii p.w. Św. Anny w Dąbrówce 
Stanisław Grosfeld. Koordynatorem działań zwią-
zanych z organizacją konkursu była nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wanda Aptacy.  
Opracowaniem scenariusza uroczystości i przy-
gotowaniem konferansjerki zajęła się Monika 
Sakowska we współpracy z Anetą Zalewską. Nad 
oprawą komputerową dyplomów i podziękowań 
czuwała Joanna Śnietka. Bardzo piękną dekorację 
i scenografię wykonała Wanda Aptacy we współ-
pracy z innymi nauczycielami dąbrowskiej szkoły. 
A smaczne kanapeczki i ciasta w skromnej przy-
szkolnej kuchni dla wszystkich zgłodniałych gości 
przygotowały Wiesława Chrostowska i Angelika 
Prusaczyk. Protokoły z przebiegu konkursów spo-
rządziła Joanna Duszak.

Przed wyjazdem z gościnnej Dąbrówki żegnały 
wszystkich słowa prowadzących Igi i Maćka: Jak 
wielki musiał być człowiek, który przez moment 
wstrzymał życie innych ludzi i sprawił, że każdy 
uronił łzę, popadł w zadumę i zastanowił się: dokąd 
zmierza. Dziś kiedy już patrzysz na nas z ,,okna 
Domu Ojca’’ cóż Ci możemy powiedzieć kochany 
Ojcze Święty: szukałeś nas, znalazłeś i zostałeś 
wśród nas. Na zawsze.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 

Ze wszystkich stron Kurpiowszczyzny, a także 
z Ostrołęki, Warszawy i Łomży w niedzielę 10 
września liczne grupy pielgrzymów przybyły do 
Sanktuarium Matki Boskiej Dąbrowskiej. Piel-
grzymów witali śpiewem uczestnicy Przeglądu 
Piosenki Pielgrzymkowej z Nasiadek, Dąbrówki i 
Lelisa, wspierani przez reprezentujących CK-BiS 
Barbarę Sęk i Jarosława Kraskę. Piękne pieśni 
brzmiały aż do Mszy św. odprawionej przy Kaplicy 
Matki Boskiej Dąbrowskiej z udziałem ks. kustosza 
kan. Stanisława Grosfelda oraz księży pielgrzymów 
z okolicznych parafii. W tym roku pielgrzymów 
ugościły rodziny parafian ze Szkwy i z Bienduszki, 
a poczęstunek przygotowano w zadaszonej części 
skwerku przy skrzyżowaniu dróg w Dąbrówce. Było 
wygodnie, smacznie  i gościnnie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powia-
towy w Ostrołęce po raz kolejny uczestniczył w 
programie grantowym, którego organizatorem 
jest Tesco Polska, a partnerem strategicznym 
programu oraz fundatorem grantów jest Fundacja 
Tesco. Do oceny zgłoszono projekt „Młodzi sprawni 
i niepełnosprawni – łączy nas wiele”. Uczestnicząc 
w tym przedsięwzięciu 28 września dzieci i ich 
rodzice z Placówki Wsparcia Dziennego TPD z 
Lelisa pod wodzą Danuty Prachniak, prezeski 
Zarządu Gminnego TPD w Lelisie poznawały uroki 
carving’u, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach, 
co upiększa zdrowe żywienie, a także uczyły się 
marszu z kijkami. Spotkanie przy CK-BiS, w którym 
do marszu zgłosił się także wójt Stefan Prusik, 
stanowiło dobrą okazję by poznać Park Edukacji 
Ekologicznej, a także smacznie pożywić się, o co 
dla dzieci postarały się panie z naszego TPD. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Powitanie szkoły jesiennym  bieganiem

Święto pieczonego ziemniaka i sportu

Już drugi rok z rzędu w drugą sobotę września 
na stadionie w Lelisie odbyło się wielkie bieganie. 
Począwszy od krasnali z przedszkoli, po starsza-
ków z gimnazjów wszyscy stanęli na starcie XVIII 
Jesiennych Biegów Przełajowych o 

Puchar Marszałka Województwa Mazowieckie-
go i Puchar Wójta Gminy Lelis. Do Lelisa przyje-
chały reprezentacje szkół z Czarni, Olszewa Borek, 
a także z wszystkich szkół naszej gminy. Pogoda 
dopisała, a więc i humor był, o co dbała prowadzą-
ca zawody Sylwia Smilgin-Kamińska, choć trzeba 
przyznać, że niektórzy po wakacyjnej przerwie  
jeszcze nie zdołali przygotować biegowej kondycji 
i padali za metą jak ścięci. Ale opieka ze strony 
ratowników medycznych leliskiej OSP szybko 
stawiała na nogi nawet najbardziej strudzonych.  
Ogółem na starcie tegorocznych biegów stanęło 
144 dziewcząt i 133 chłopców. 

Oprawa, jak co roku była prawie olimpijska. 
Dekorowano pierwszych sześciu biegaczy, a 

dla tych co na podium przygotowano puchary i 
medale, które wręczali radny wojewódzki Marian 
Krupiński, wójt Stefan Prusik i dyr. CK-BiS Bartosz 
Podolak. Zdjęcia z uroczystej dekoracji znajdują 
się na stronie gminy www.lelis.pl. My dla histo-
rycznej pamięci podajemy nazwiska medalistów 
w poszczególnych konkurencjach:

Dziewczęta, roczn. 2011 i mł., 200 m: 1 m. 
Amelia Świder, SP Czarnia, 2. Anna Nasiadka, SP 
Nasiadki, 3. Julia Biegaj, SP Czarnia; chłopcy, roczn. 
2011 i mł, 200 m: 1. Bartosz Murach, SP Czarnia, 2. 
Jakub Parzych, SP Lelis, 3. Maciej Mucha, SP Lelis; 
dziewczęta, roczn. 2010, 300 m: 1. Julita Wiere-
miejczyk, SP Lelis, 2. Alicja Nalesiak, SP Czarnia, 
3. Dominika Parzych, SP Nasiadki; chłopcy, roczn. 
2010, 300 m: 1. Dawid Jeżek, SP Łęg Przedm., 2. 
Bartosz Szyszka, SP Czarnia, 3. Kacper Parciak, SP 
Czarnia; dziewczęta, roczn. 2009, 300 m: 1. Alek-
sandra Sęk, SP Lelis, 2. Oliwia Murach, SP Czarnia, 
3. Julia Prusaczyk, SP Lelis; chłopcy, roczn, 2009, 

300 m: 1. Filip Parzych, 
SP Lelis, 2. Miłosz Nie-
choda, SP Łęg Starościń-
ski, 3. Jakub Lenkiewicz, 
SP Białobiel; dziewczęta 
roczn. 2008, 300 m: 1. 
Wiktoria Tercjak, SP Bia-
łobiel, 2. Nikola Prusiń-
ska, SP Lelis, 3. Gabriela 
Piórkowska, SP Czarnia; 
chłopcy roczn. 2008, 300 
m: 1. Filip Kowalczyk, SP 
Obierwia, 2. Krzysztof 
Pawłowski, SP Olszewka, 
3. Kacper Nalewajk, SP 
Łęg Starościński; dziew-
częta, roczn. 2007, 500 
m: Zuzanna Sylwestrzak, 

SP Nasiadki, 2. Magdalena Niechoda, SP Łęg 
Starościński, 3. Maja Wołosz, SP Olszewo Borki; 
chłopcy, roczn. 2007, 500 m: 1. Kamil Kaczyński, 
SP Obierwia, 2. Jakub Mażewski, SP Dąbrówka, 3. 
Wiktor Wołosz, SP Obierwia; dziewczęta, roczn. 
2006, 600 m: 1. Wiktora Prusińska, SP Lelis, 2. 
Aleksandra Szyszka, SP Czarnia, 3. Izabela Roicka, 
SP Olszewo-Borki,; chłopcy, roczn. 2006, 600 m: 
1. Jakub Wasyk, 2. Tomasz Kraśniewski, 3. Paweł 
Goździewski (wszyscy SP Olszewo-Borki);  dziew-
częta, roczn. 2005, 600 m: 1. Julita Pierzchała, SP 
Olszewka, 2. Katarzyna Orzechowska, SP Leli, 3. 
Julita Żarnoch, SP Antonie;  chłopcy, roczn. 2005, 
600 m: 1. Marcin Rawa, 2. Artur Kosakowski, 3, 
Adrian Kosakowski, (wszyscy Olszewo- Borki);  
dziewczęta, roczn. 2004, 800 m: 1. Patrycja Tercjak, 
SP Białobiel, 2. Emilia Witkowska, SP Olszewo-Bor-
ki, 3. Aleksandra Pyskło, S Białobiel; chłopcy, roczn. 
2004, 800 m: 1. Hubert Piórkowski, SP Czarnia, 2. 
Jakub Podzielny, SP Łęg Przedmiejski, 3. Miłosz 
Szczubełek, SP Łęg Przedm. oraz  Kacper Grala, 
SP Dąbrówka; dziewczęta, roczn. 2002-2003, 
1000 m: 1. Julita Kowalczyk, Lelis, 2. Martyna 
Zyśk, Czarnia, 3. Łucja Kurpiewska, Lelis; chłopcy, 
roczn. 2002-2003, 1000 m.: 1. Konrad Kaczyński, 
Obierwia, 2. Sebastian Kamiński, Lelis, 3. Mateusz 
Choroszewski.

– Wszystkim biegaczom i ich opiekunom gra-
tulujemy i dziękujemy za udział w biegu. Wszyscy 
jesteście zwycięzcami. Dla takich chwil, kiedy 
widzimy uśmiechnięta i rywalizujące dzieci budu-
jemy w naszej gminie boiska i sale gimnastyczne,. 
Spotkamy się za rok i życzę wszystkim zwycięzcom 
ponownych sukcesów, a przegranym  powodze-
nia w rewanżu – powiedział na zakończenie wójt 
Stefan Prusik. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Pomimo wszelkich trudności i wielu wątpliwości 
kolejny, a właściwie 20. raz udało się 24 paździer-
nika zorganizować Święto Pieczonego Ziemniaka. 
Na boisku w Szafarczyskach spotkali się młodzi i 
starsi, z Nasiadek i Szafarczysk, a do tego przyje-
chali goście z Łęgu Przedmiejskiego, sołtysi, radni, 
wszyscy, którzy chcieli pobawić się i posmakować 
legendarnych już pieczonych ziemniaków popija-
nych pieprzową wodą. 

Najbardziej zadowolone były dzieciaki, które 
pod okiem pań z SP Nasiadki tworzyły z ziemnia-
ków niezwykłe cudeńka, rywalizowały w różnych 
ziemniaczanych konkursach, biegały w workach. 
Każde dziecko otrzymało nagrody i upominki, a 
wszyscy widzowie radość z kibicowania. 

Wiele emocji wzbudziło losowanie roweru w 
konkursie WORD z wiedzy o bezpieczeństwie na 
drogach. Radny mazowiecki Mirosław Augustyniak 
w  towarzystwie wójta Stefana Prusika  przekazali 
rower Edwardowi Koskowi z Łęgu Przedmiejskie-
go, co wzbudziło wielką radość w całej rodzinie. 

Młodzieży szczególnie spodobały się odwie-
dziny kawalkady motocyklistów, którzy nie tylko 
pokazali, jak się prowadzi te piekielne maszyny, 
ale także spiekli gumy na pożegnanie. 

Oczywiście, jak to w Szafarczyskach, nie mogło 
się obyć bez rywalizacji sportowej. W strzelaniu z 
wiatrówki wygrał pewnie Szymon Wiski, 27 pkt. na 
30, przed Danielem Kaliszewskim – 26 i Piotrem 
Gontarzem – 25 pkt. W meczu piłkarskim Kawa-
lerowie – Żonaci lepsi byli ci niezaobrączkowani, 

którzy wygrali tym razem 5:4. Dla ryzykantów 
przygotowano sztafetę w rzucie jajkiem. Wygrały 
Amelia i Roksana, które uzyskały rekordową od-
ległość 30 m.

No i coroczny gwóźdź programu, czyli konkurs 
podnoszenia ciężarka 17 kg. Co z tego, że pojawili 
się młodzi i ambitni siłacze, a nawet panie próbo-
wały swoich sił, skoro i tak wygrał ubiegłoroczny 
triumfator Daniel Kaliszewski, który podniósł ten 
ciężarek z uśmiechem na ustach aż 60 razy. 

Podsumowaniem sportowej części jesiennego 
spotkania, było wręczenie nagród oraz  pucha-
rów, które wywalczyły 
zespoły LZS w tegorocz-
nej wakacyjnej gminnej 
lidze piłki nożnej. 

– To miało być jedną 
z części programu re-
gionalnych dożynek, ale 
nie udało się i dlatego 
korzystamy z gościny 
w Szafarczyskach, aby 
wręczyć je teraz – po-
wiedział Dariusz Mróz, 
organizator festynu i 
ligowych zmagań LZS. 
Puchary wręczył ich fun-
dator wójt Stefan Prusik, 
któremu towarzyszył 
sołtys Szafarczysk Jan  
Laskowski.  

Nie zabrakło wrażeń artystycznych, o co po-
starali się członkowie zespołu folklorystycznego 
Pniaki i Krzaki z Łęgu Przedmiejskiego, śpiewająca 
solo Izabela Marzewska, a także zespół disco polo 
Mamzel. Wieczorny chłód nie ostudził tanecznych 
emocji, a więc zabawa trwała do późna. I oby tak 
samo, a może jeszcze lepiej za rok.

Antoni Kustusz
Fot: Antoni Kustusz
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Jesienna runda GLKS

Białobielki podbijają Mazowsze

Jesienna runda B-klasy nie należała do uda-
nych dla piłkarzy GLKS Lelis i ich trenera Jerzego 
Dawida. Duże rotacje w składzie, zwłaszcza na 
wyjazdowych meczach, a co za tym idzie niezbyt 
systematyczne treningi stały się powodem kiep-
skich  i zróżnicowanych wyników. Bilans pierwszej 
odsłony obecnego sezonu rozgrywek wygląda 
więc następująco: ULKS Ołdaki – GLKS 3:3, GLKS 
– GUKS Krasnosielc 2:6, Orz Goworowo- GLKS 1:2, 
GLKS – Wymakracz Długosiodło 1:7, Pniewo – 
GLKS 4:3, GLKS – FC 2013 Różan 2:0, Iskra Zaręby 
Kościelne – GLKS 8:0, LZS Andrzejewo – GLKS 
1:7, GLKS WKS Mystkówiec Stary 1:3, Narew 1962 
Ostrołęka – GLKS 5:1, GLKS – Korona II Ostrołęka  

0:1. To był dramatyczny mecz. Aż trzech naszych 
graczy odniosło kontuzję po brutalnej grze gości. 
Doskonale bronił Kamil Dziczek. Było kilka okazji, 
ale bez rezultatu. Ogółem nasz klub po tej run-
dzie zgromadził na swym koncie 10 punktów i 
dysponuje bilansem bramek 22-39 co zapewniło 
8. miejsce.  

Najbardziej charakterystyczny dla naszego klu-
bu był mecz z odradzającą się ostrołęcką Narwią, 
w której aż pięciu zawodników to kiedyś czołowi 
gracze GLKS, a do tego trener także związany z na-
sza gminą. Może więc na wiosnę będzie lepiej? (ak) 
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Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Białobieli 
w barwach UKS ,,Białobielki’’ wygrały zawody 
między powiatowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
piłce nożnej. Był to ich pierwszy start, a zakończył 
się historycznym sukcesem, czyli awansem do 
finału wojewódzkiego. 

O historii zmagań jakie rozegrały się przy bardzo 
chłodnej i dżdżystej pogodzie 22 października  na 
orliku przy SP 2 w Ostrołęce opowiada Rafał Kosek, 
trener dzielnych piłkarek:

– Do zmagań przystąpiło 6 zespołów, które 
zostały podzielone na dwie grupy. W meczach 
grupowych nasz zespół uzyskał wyniki: z SP Po-
ścień Wieś 2-0 oraz z  SP 2 Ostrów Mazowiecka 
0-0. Dzięki tym rezultatom zajęliśmy I miejsce w 
grupie. W półfinale zmierzyliśmy się ze Szkołą Pod-
stawową z Czerwonki. W trakcie gry nasz zespół 
przeważał, ale niestety to rywalki zdobyły pierwszą 
bramkę, Nasze dziewczyny szybko odrobiły stratę 
gola, ale zabrakło czasu, żeby zdobyć zwycięską  
bramkę. Więc o tym kto awansuje do finału musiały 
zadecydować rzuty karne. Tu świetnie spisały się 

wyznaczone zawodniczki czyli Julita Pietruczuk, 
Weronika Marias i Eliza Pietruczuk, które celnie 
pokonały bramkarkę rywalek, Natomiast w naszej 
bramce podczas rzutów karnych wspaniale broniła 
Weronika Przybyła. Weszliśmy do finału. 

W finale przyszło nam rywalizować z dziewczę-
tami z SP Białebłoto z powiatu wyszkowskiego. 
Mecz był bardzo wyrównany i oba zespoły mogły 
w nim odnieść zwycięstwo. Po ostatnim gwizdku 
sędziego wynik brzmiał 0-0. O tym, kto zwycięży 
znów musiały zadecydować rzuty karne. Tu nie-
stety początkowo rywalki prowadziły, po tym jak 
Julita Pietruczuk uderzyła obok bramki, a Weronika 
Marias trafiła w poprzeczkę. Na szczęście sytuację 
uratowała Eliza Pietruczuk, która w decydującym 
momencie wyrównała wynik rywalizacji oraz We-
ronika Przybyła, która najpierw obroniła karnego 
a potem sama pokonała bramkarkę rywalek co 
dało nam wynik 2:1 – z dumą i wielkimi emocjami 
ciągnie swoją opowieść Rafał Kosek. 

Skład SP Białobiel: Julita Pietruczuk, Eliza Pietru-
czuk, Weronika Marias, Weronika Przybyła, Natalia 

Grala, Alicja Duszak, Nicole 
Domurad, Gabriela Duszak, 
Alicja Grzyb, Maria Budniak.

Przypomnijmy, że w etapie 
powiatowym zespół z Bia-
łobieli zwyciężył pokonując 
w finale SP Kadzidło 1-0, 
a najlepszą zawodniczka 
turnieju została wybrana 
Julita Pietruczuk. Teraz zespół 
czeka nie lada wyzwanie czyli 
Finał Wojewódzki IMS, który 
prawdopodobnie zostanie 
rozegrany w maju. 
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Dziewczyny na medal

Drużyny ruszyły 
do walki

Po zwycięstwie2:0 w finałowym meczu z Czer-
winem dziewczęta reprezentujące PG Lelis zdo-
były Mistrzostwo Powiatu Ostrołęckiego w piłce 
nożnej. Turniej odbył się 1 października na boisku 
w Dylewie. Nasze dziewczęta po wodzą trenera 
Tomasza Jóźwiaka zremisowały z Ołdakami 1:1, 
pokonały Łyse 2:0m Dylewo 2:1 oraz wygrały finał. 

Najlepszą zawodniczką turnieju została bardzo 
utalentowana Anna Nalewajk z PG Lelis, która 
zdobyła 4 bramki. Drużyna wystąpiła w składzie: 
J. Kowalczyk (kpt.), Ł .Kurpiewska, A. Nalewajk, N. 
Wiska, A. Kołodziejczyk, K. Traczewska, P. Parzych, 
A. Gromek, A. Koziatek, W. Jankowska, P. Czerop-
ska, J. Kaczyńska, M. Pianka. (ak)

Gminny etap drużynowego tenisa stołowego, 
który odbył się 21 października w sali Szkoły 
Podstawowej w Obierwi wzbudził emocje, jakby 
chodziło nie o awans do turnieju rejonowego, ale 
co najmniej mistrzostw Europy. Przy każdym stole 
uwijali się zawodnicy i zawodniczki, ich sędziowie 
i trenerzy. Szum, harmider i mnóstwo radości. 

Po walce każdy z każdym awans w poszcze-
gólnych rocznikach zdobyły reprezentacje: 
dziewczęta roczn. 2007 i mł.: I m. Łęg Starościński, 
II. Nasiadki; chłopcy roczn. 2007 i mł.: I. Łęg Staro-
ściński, II. Obierwia; dziewczęta roczn. 2005/06: I. 
Białobiel, II. Obierwia;  chłopcy. Roczn. 2005/06: I. 
Łęg Starościński, II. Olszewka; dziewczęta, roczn. 
2004/02, I. Nasiadki, II. PG Lelis; chłopcy roczn. 
2004/02: I. PG Obierwia. (ak)
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Informujemy że firma: ASG INWESTYCJE S.C. A. Romejko, G. Dzięgielewski, która jest eksploata-
torem sieci wodociągowej w Gminie Lelis zmieniła lokalizację siedziby firmy.
Aktualny adres firmy to: ASG INWESTYCJE S.C. A. Romejko, G. Dzięgielewski 07-410 Ostrołęka ul. 
Głowackiego 13, NIP. 758 235 25 38
 
INFORMACJA O STANIE WODOMIERZY: współwłaściciel – Anna Romejko, tel. 696 404 009
 
AWARIE: inkasent (konserwator) – Edward Nalewajk, tel. 660 981 292

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy informuje...

Odblaski ratują życie

Wieści Gminne – Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie 
07–402 Lelis, ul. Szkolna 37, tel./fax 29 761 10 24, e–mail: sekretariat@lelis.pl; www.lelis.pl, www.bip.lelis.pl. Redaktor 
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Halina Gontarzewska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Bartosz Podolak, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, 
skład i druk: Agencja Informedia, e–mail: info@informedia.pl

Czegoż to nie wymyśliły dzieci z SP 
Nasiadki by 21 października czyli w Euro-
pejskim Dniu Bez Wypadków Drogowych 
pokazać, jak rozumieją i znają przepisy 
ruchu drogowego, jak widzą zagrożenia 
na drogach. 

Wprawdzie niesprzyjająca aura nie po-
zwoliła uczniom na zamanifestowanie tej 
wiedzy na ulicach Nasiadek, a tym samym 
uczulenie kierowców przed nieprzemy-
ślaną i lekkomyślną jazdą, ale pokazały 
swoje prace na szkolnym korytarzu oraz 
na okolicznościowej wystawie. 

Spotkanie szkolnej społeczności po-
prowadziła niestrudzona Katarzyna 
Izydorczyk, a swoje prace dzieci przy-
gotowaly przy pomocy wychowawczyń 
klas. Teraz miejmy nadzieję, że wysiłek i 
wiedzę swoich dzieci docenią rodzice - 
kierowcy. (ak)
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Gdyby nie ta pogoda

W ciemnym ubraniu, po zmroku, tuż przy jezd-
ni idzie pieszy – kto z nas nie był świadkiem takiej 
niebezpiecznej sytuacji? Kierowca nie zawsze ma 
szansę zareagować. Dlatego odblask, jeden mały 
element, może uratować życie. W naszej gminie 
i w powiecie dobrze o tym wiemy. Mamy drogi 
z utwardzonymi poboczami oraz ścieżkami dla 
pieszych i rowerzystów, oznakowanymi  odbla-
skami na jezdniach. Szkoły organizują spotkania 
z policjantami, uczą bezpiecznego zachowania 
się na drogach. Teraz , przed okresem jesienno zi-
mowych szarówek do wydania Wieści Gminnych 
dodajemy odblaski zachęcające do bezpiecznego 
poruszania się po zmroku. Warto z nich korzystać 
na co dzień, bo dzień bez odblasków może się 
tragicznie zakończyć.    

Pieszy po zmroku jest niemal nie-
widoczny. Kierowca dostrzega taką 
osobę z odległości 20-30 metrów. 
Jeśli jedzie z prędkością 100 km/h, to 
pokona ten dystans w ciągu jednej 
sekundy. W takim czasie ma niewiel-
kie szanse na odpowiednią reakcję i 
uniknięcie zderzenia. – Dostrzeżenie 
ich, w ciemnych często ubraniach 
- szczególnie jeżeli z naprzeciwka 
nadjeżdżają pojazdy – następuje w 
ostatniej chwili – uświadamia wójt 
Stefan Prusik, inicjator naszej akcji. 

Noszenie elementów odblasko-
wych poza obszarem zabudowanym 
to obowiązek. Ale w akcji ,,Bądź 
widoczny na drodze – w trosce o 
Twoje bezpieczeństwo – Gmina Lelis’’ 
nie chodzi o straszenie mandatami, 
a o uświadamianie pieszym i rowe-
rzystom, że powinni nosić odblaski 
dla własnego bezpieczeństwa. Ten 
projekt ma za zadanie zmienić przede 
wszystkim mentalność nas wszyst-
kich: dzieci, młodzieży, ale i doro-
słych. Żebyśmy wszyscy zrozumieli, 
że wszyscy jesteśmy uczestnikami 
ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że elementy od-
blaskowe najlepiej spełniają swoją 
rolę, gdy są umieszczone najbliżej 
ziemi (w okolicy kolan). Im niżej się 
znajdują, tym szybciej padną na nie 
promienie świateł reflektorów i kie-
rowca szybciej dostrzeże pieszego 
na drodze. Kiedy pieszy idzie ciemną 
drogą zauważa światła samochodu 
w odległości kilku kilometrów (jeżeli 
droga jest prosta). Ale kierowca ma 
szansę zauważyć nieoświetlonego 
pieszego dopiero wtedy, gdy pro-
mienie reflektorów odbiją się od 
postaci tego pieszego, czyli z od-
ległości 20-30 metrów. Jeśli pieszy 
będzie posiadał odblask ten sam 
kierowca zauważy go w odległości 
130 – 150 metrów. 
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Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
 IV rata do 15 listopada 2017 r.

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

Uwaga: Przypominamy, że płatności za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić: za  
wrzesień i październik do 10 listopada 2017 r.

Urząd Gminy przypomina, że...

 15 listopada, godz. 10.00, sala widowiskowa CK-BiS – finał Konkursu Recytatorskiego 
„Kurpie Zielone w Literaturze” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych;

 17 listopada, gminna uroczystość jubileuszu Złotych Godów – godz. 14.00 Msza św. w 
intencji Jubilatów w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie, godz. 15.00 – uro-
czystość gminna w sali widowiskowej CK-BiS; 

 3 grudnia godz. 10.00, sala widowiskowa CK-BiS – V Gminny Otwarty Turniej Szachowy; 

 17 grudnia, godz. 16.30, sala widowiskowa CK-BiS – otwarte gminne spotkanie opłatkowe. 


