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Niepodległość przyniosła oświatę
W pewien mroźny grudniowy dzień 1916 roku władze okupacyjne wydały rozporządzenie o powołaniu
Tymczasowej Rady Stanu, która już 30 stycznia 1917
roku powołała Departament Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego. Tak więc u progu odzyskania niepodległości przez Polskę szkolnictwo, oświata
i kultura administrowane były przez władze polskie.
We wszystkich powiatach w Polsce, a tym samym i
w powiecie ostrołęckim powstał Inspektorat szkolny
– pierwsza polska instytucja do spraw upowszechniania i organizacji szkolnictwa elementarnego.
Łęg Starościński i Kurpiewskie należały wówczas do
gminy Nasiadki, w której powołano Radę Opiekuńczą
zajmującą się organizacją szkolnictwa i opieką nad
dziećmi. I mimo to, że trwała okupacja niemiecka, w
roku szkolnym 1917/1918 w 8. szkołach na terenie
gminy Nasiadki rozpoczęło naukę 364 uczniów.
Wszystkie szkoły były jednoklasówkami zatrudniającymi jednego nauczyciela. Jedną z tych szkół była
szkoła w Łęgu Starościńskim. Była to szkoła prywatna, która mieściła się w wynajętej izbie. Nauczyciel
otrzymywał wówczas wynagrodzenie w postaci tzw.
zsypów – ludzie przynosili różne produkty np.: jaja,
mleko, ziemniaki, zboże...
Od takiej historycznej lekcji rozpoczęły się
3 czerwca uroczyste szkolne obchody 100-lecia
szkolnictwa w Łęgu Starościńskim i Kurpiewskich,
które z wielkim rozmachem i w bardzo interesującej,
a czasem dowcipnej formie teatralnych scenek i recytacji przygotowali uczniowie, nauczyciele i rodzice
Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu
Starościńskim. Zanim się rozpoczęły wspomnienia
Maria Puławska, dyrektor szkoły zaprosiła gości do
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Białe i czerwone baloniki wzleciały na znak radości z niepodległości

odsłonięcia okolicznościowych tablic na głazach
przed szkołą. Tablicę upamiętniającą jubileusz.
100-lecia szkolnictwa w Łęgu Starościńskim i Kurpiewskich ufundowało Sołectwo Łęg Starościński,
zaś drugą tablicę, która wyjaśnia pochodzenie sosny
piskiej wyhodowanej w Nadleśnictwie Jabłonna z
nasiona, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt
XVI w czasie Pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja
2006r, podczas Mszy Świętej na placu Piłsudskiego, w
Warszawie, a którą posadzono przed szkołą 25 maja

Wielopokoleniowy poczet sztandarowy szkolnej społeczności przed uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym w Łęgu Starościńskim

W numerze:

2007 r. ufundowali Sylwia i Tomasz Nalewajk. Do
odsłonięcia tablic pamiątkowych zostali zaproszeni
dyrektor szkoły Maria Puławska, Wójt Gminy Lelis
Stefan Prusik, radny Gminy Tomasz Nalewajk, sołtys
wsi Łęg Starościński Kazimierz Mielnicki i sołtys wsi
Kurpiewskie Wojciech Kurpiewski, a pobłogosławienia miejsca pamięci dokonał ks. kanonik dr Paweł
Sobotka, który tego dnia odprawił także uroczystą
Mszę św. dla społeczności szkolnej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim. W Mszy św.
uczestniczył wielopokoleniowy poczet sztandarowy
szkoły. Eucharystię celebrował ks. infułat Zygmunt
Żukowski, zaś homilię wygłosił ks. kanonik Paweł
Sobotka. Dyrektor Maria Puławska i sołtysi wsi zawierzyli Maryi – Matce Miłosierdzia przyszłość Szkoły
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim i wszystkich mieszkańców wsi Łęg Starościński
i Kurpiewskie. Po odsłonięciu pamiątkowych tablic
minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich, którzy
tworzyli stuletnią historię szkolnictwa i już nie żyją.
Na scenie przy szkole kontynuowano muzyczno-sceniczne wspomnienia. Narratorki, Aneta Andrzejczyk i Natalia Staśkiewicz, informowały, że po wojnie
pierwszą nauczycielką w Łęgu Starościńskim była
Jadwiga Bieńko, która mieszkała w dzielnicy Piersy,
we młynie. Szkoła nadal znajdowała się u państwa
Nadolnych – na scenie przy szkole kontynuowano
barwną lekcję historii. Dzieci młodsze chodziły do

cd. str. 5

Z życia samorządu, s. 2; W Białobieli doczekali się nowej hali, s. 3; Bilans budżetu Gminy w 2017 roku, s. 4; Święto Małej i Dużej Ojczyzny, s. 5;
Letnie festyny i pożyteczne zabawy, s 6-7; Kurpie Zielone w Literaturze , s. 9; Gmina pod św. Florianem i polskie ringo, s. 10; Sport w gminie, s.
11; Informacje, zapowiedzi, przypomnienia, s. 12.

Z życia samorządu

2

Zwołana w trybie pilnym, choć jako zwyczajna
XXXVI sesja Rady Gminy, która odbyła się 8
czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
przyniosła bieżące zmiany w budżecie gminy oraz
niezbędne zmiany w uchwale dotyczącej podziału
Gminy na okręgi wyborcze i ustalenie ich granic.
W budżecie zapisano m.in. 60 tys. zł na wykonanie skweru w Obierwi, 45 tys. zł na rozpoczęcie
projektu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”
w świetlicy wiejskiej w Durlasach, jako wkładu
własnego do wystąpienia o środki zewnętrzne,
oraz21 tys. na parking w Lelisie. Wójt Stefan Prusik
przedstawił nowego sołtysa Obierwi, którym został Robert Niedzwiecki. Udzielono także pomocy
finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w wysokości
91 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
Łodziska – Lelis – Gąski w miejscowości Dąbrówka
co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, a zwłaszcza dzieci idących tamtędy do szkoły. Podjęto także uchwałę w sprawie
zasięgnięcia opinii w jednostkach pomocniczych
(sołectwach)dotyczących informacji o ilości
punktów sprzedaży alkoholu, oraz w sprawie
regulaminu użytkowania PSZOK.
XXXVII sesja Rady Gminy Lelis odbyła się
28 czerwca w sali CK-BiS i dotyczyła przede
przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Lelis za 2017 r. co poprzedziło wystąpienie wójta
Stefana Prusika (zob.:s. 4), wysłuchanie opinii
Komisji Rewizyjnej, komisji stałych Rady Gminy
oraz opinii RIO oraz udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2017. Do przedłożonych informacji odniósł się
także radny powiatowy Stanisław Subda, który
podkreślił, że miniony rok, mimo wielu utrudnień
przyniósł dostrzegalne zmiany na lepsze i zauważalne w skali powiatu sukcesy.
Ponieważ wszystkie opinie były pozytywne
Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium, a przewodniczący Rady Jan Mrozek
złożył Stefanowi Prusikowi gratulacje w imieniu
radnych i mieszkańców gminy.
– Jestem ogromnie usatysfakcjonowany
udzielonym mi zaufaniem, bowiem podziały jakie
uwidoczniły się wśród mieszkańców, choćby przy
budowie linii 400kV wzbudziły wiele nieufności.
Władzom samorządowym jest coraz trudniej
działać, bowiem na gminy spada coraz więcej za-

dań, bez odpowiedniego wsparcia finansowego.
Tym bardziej dziękuję sekretarz gminy, Halinie
Gontarzewskiej, skarbnikowi Bogusławie Parzych
i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za ich
nieprawdopodobną pracę i sumienność, dziękuję
radnym i sołtysom, dziękuje dyrekcjom szkół i
nauczycielom, pracownikom oświaty i CK-BiS za
pomoc w urzeczywistnieniu podejmowanych
inicjatyw i projektów, za własne pomysły, które
wzbogacają naszą gminną aktywność – powiedział po uzyskaniu absolutorium wójt Stefan
Prusik.
Radni przyjęli do akceptującej wiadomości
ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2017
dla gminy Lelis, przygotowaną przez kierownika
OPS Danutę Piersę oraz informację za rok 2017 o
działalności Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu
w Lelisie, którą przedstawił Bartosz Podolak, dyr.
CK-BiS.
Rada zapoznała się z informacja o realizacji
projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w
miejscowości Gibałka, gmina Lelis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, którą przedstawił wójt
Stefan Prusik, rekomendując także niezbędne
zmiany w jego regulaminie.
W dalszej części obrad Rada przyjęła uchwałę
w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Lelis, co wójt
tłumaczył koniecznością uwzględnienia imprez
zapisanych w kalendarzu gminnym. Uchwałę
przyjęto przy jednym glosie sprzeciwu.
Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia, a
właściwie obniżenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Sprawa wywołało kontrowersyjną dyskusję, w
której podkreślano, że takie odgórne dyrektywy,
niezależnie od intencji ustawodawców, są niedopuszczalną ingerencję w samorządność gmin. W
głosowaniu, przy trzech głosach przeciw, uchwałę
przyjęto większością głosów.
W sprawach różnych przewodniczący Rady
Jan Mrozek przedstawił pisma, które wpłynęły
do biura Rady w okresie pomiędzy sesjami, w
tym protest mieszkańców wsi Gnaty w sprawie
planowanej tam przez jednego z mieszkańców
budowy krematorium. Dyr. ZASiP Andrzej Przeradzki przedstawił obecne skutki finansowe po
wdrożeniu zmian w oświacie a także podziękował

Nagroda dla dobra mieszkańców

Sołtysi: Obierwi – Robert Niedzwiecki i Aleksandrowa
– Kamil Stepnowski prezentują czek z wygraną za III miejsce

Pod skrzydłami stowarzyszenia ,,Projekt Radomir’’ mieszkańcy Obierwi i Aleksandrowa zachęcali do głosowania w konkursie Tesco ,,Decydujesz,
pomagamy’’. Wyniki opublikowano 20 czerwca i
okazało się, że inicjatorzy zajęli III miejsce, co dało
nagrodę w wysokości 1000 zł.
– Chcieliśmy postawić mały blaszany budynek,
który spełni rolę schowka, a także drewutni. Grant
z konkursu nam nie wystarczy, ale na pewno spożytkujemy wygraną dla dobra mieszkańców Aleksandrowa i Obierwi. Dziękuję wszystkim, którzy
na nas głosowali i liczę na wsparcie w następnych
konkursach – stwierdził bardzo zadowolony z
wyniku Kamil Stepnowski, sołtys Aleksandrowa.
My także gratulujemy kolejnego sukcesu prężnej
społeczności obu wsi z naszej gminy. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

za zaangażowanie Gminy przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobieli.
Na zakończenie sesji wójt Stefan Prusik skupił
się na sprawach bieżących, prosząc o weryfikację i ocenę stanu przystanków autobusowych,
a także zachęcił do przygotowania wieńców
dożynkowych zarówno na Dożynki Regionalne
w Lelisie, jak i dożynki diecezjalne, które odbędą
się 9 września w Dąbrówce
– Gmina z radością przyjęła to wyróżnienie
i czyni wszystko, aby dobrze się przygotować
współpracując zarówno z powiatem oraz z parafią
w Dąbrowce i pozostałymi parafiami, jak i diecezją
łomżyńską. To będzie historyczne wydarzenie i na
pewno będziemy dobrze przygotowani, tak by
goście jak zawsze dobrze się u nas czuli – stwierdził Stefan Prusik.
Warto odnotować, że na sesji sołtysi otrzymali
nowe tablice z oznakowaniem siedziby sołtysa.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Nowy sołtys Obierwi
wybrany
Po rezygnacji Marianny Pierzchały z pełnienia
funkcji sołtysa Obierwi zarządzeniem Wójta Gminy
wybory uzupełniające nowego sołtysa odbyły
się 29 maja na zebraniu wiejskim w Szkole Podstawowej w Obierwi. W rezultacie głosowania w
drugim terminie, do którego zgłosiło się 112 osób,
Katarzyna Prusaczyk otrzymała 42 głosy, a Robert
Niedzwiecki 55 głosów. Gratulujemy wyboru. (ak)

Doczekali się nowej hali
W Szkole Podstawowej w Białobieli 10 czerwca
dokonano otwarcia czwartej w naszej gminie
sali sportowej. Obiekt wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym spełnia nowoczesne standardy
rekreacyjno-sportowe. Uroczystość rozpoczęła się
od Eucharystii koncelebrowanej przez proboszcza parafii NNMP w Ostrołęce – ks. dziekana dra
Wiesława Białczaka i ks. dra Michała Cherubina,
absolwenta szkoły w Białobieli, wzbogaconej
występami uczniów, podczas której poświęcono
budynek. Następnie ceremonii przecięcia wstęgi
dokonali: wójt Gminy Lelis Stefan Prusik, przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek, dyrektor szkoły
Urszula Wielczyk, zastępca dyrektora Delegatury
Kuratorium w Ostrołęce Mirosław Grzyb, księża,
dyrektor ZASiP w Lelisie Andrzej Przeradzki, przewodniczący Rady Rodziców Paweł Parzychowski
oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Maria Budniak. Dyrektor szkoły podziękowała
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
tego pięknego, nowoczesnego i funkcjonalnego
obiektu sportowego, zapewniając, że społeczność
szkolna podziękuje za spełnione marzenia jeszcze
większą aktywnością.
– Spełniło się moje marzenie, spełnił się wielki
plan obecnego wśród nas poprzedniego dyrektora Mariana Szaramy, nauczyciele wf i trenera.
Szkoła wciąż się rozbudowuje, a jeśli uzyska teren
pod boisko, to stanie się prawdziwym ośrodkiem
sportowym, dla przedszkolaków i dla uczniów,
a także dla mieszkańców Białobieli i Siemnochy,
ale przecież nie tylko, bo i dla naszej gminy także
– stwierdziła dyr. Urszula Wielczyk, obdarowując
wszystkich gości symbolicznym gwizdkiem ogłaszającym nowy etap w życiu szkoły.
Przekazując halę wraz z zapleczem, wójt potwierdził, że w następnym etapie obiekt zostanie
rozbudowany o punkt przedszkolny, w który już
dzisiaj zainwestowano 120 tys. zł, Już teraz został
zbudowany zjazd, który umożliwia bezpieczne
zatrzymywanie się samochodów dowożących
dzieci do szkoły.
– Pomysł i rozpoczęcie realizacji tej inwestycji
przypada na 2015 rok. Wtedy to zdecydowano o
wyborze miejsca, zakupie działki, wykonano mapy,
dokonano opisu taksacyjnego drzewostanu oraz

usunięto drzewa. Również w 2015 roku wybrano
projektanta budynku sali – to firma Ostprojekt
z Ostrołęki. Podpisano umowę z wykonawcą firmą – STACON Kadzidło oraz ustalono, że nadzór
inwestorski podejmie Firma Projektowo-Usługowa – „Radecka”. Roboty budowlane rozpoczęto w
kwietniu 2016 roku, zaś budowę zakończono 15
lutego 2018 r. – poinformował zebranych licznie
mieszkańców i gości wójt Stefan Prusik, dodając, że
zakres prac budowlanych obejmował: budowę sali
gimnastycznej wraz z częścią sanitarno-socjalną
wyposażoną w wymagane instalacje, wyposażenie
sali gimnastycznej z zapleczem w sprzęt sportowy,
budowę kotłowni opalanej gazem, która ogrzeje
cały, wysoki na 11 m budynek, połączenie od strony południowo-wschodniej budynku sali z budynkiem szkoły łącznikiem, zagospodarowanie terenu.
Jak wynika z informacji wójta wymiary wewnętrzne sali wynoszą 14m x 25,5m. Parametry
wymiarowe budynku to powierzchnia użytkowa
– 722,63 m kw., powierzchnia zabudowy – 807,45
m kw., wysokość budynku – 11,57 m, a kubatura
– 4377,3 m 3,
Obiekt sali gimnastycznej to: Płyta główna
podłogowa na podwójnym ruszcie legarowym
i ślepej podłodze, pokryta parkietem dębowym
w stylu rustykalnym, tak by była bezpieczna i
dobrze „pracowała’’, następnie komunikacja wraz
z szatnią, trybuna wraz z korytarzem, magazyn
sportowy, przebieralnia, łazienka, wc, natryski
oraz pokój dla nauczycieli wraz z zapleczem
socjalnym. Sala oświetlona jest oszczędnymi i
jasnymi lampami LED. Na parkiecie wyznaczono
boiska do gry w piłkę ręczną, koszykową, oraz
piłkę siatkową. Sala przedzielona jest kotarą,
zamontowane są osłony okien i piłkochwyty,
drabinki do ćwiczeń, trybuny oraz elektroniczna
tablica wyników. W pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych ustawiono ławki, zamontowano
prysznice. Sala dostosowana jest również do
korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wykonano podjazd do budynku, oznakowane miejsce
dla niepełnosprawnych, drzwi do pomieszczeń
są szersze, wybudowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych.
W ramach dodatkowych środków finansowych

szkoła doposażyła salę i pomieszczenia w najpotrzebniejsze sprzęty.
Ogółem koszty inwestycji to: całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 2.234.709,00
zł, zaś dofinansowanie z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej – 1.044.000,00 zł.
– Aby zakończyć budowę sali w terminie Gmina
wzięła na siebie dodatkowo koszt i wykonanie
przyłącza gazowego. W trakcie realizacji budowy
wykonawca zgłosił problem z odpływem wód opadowych i wysokiego poziomu wód gruntowych.
Zaistniała więc konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych, wykonanie projektu
oraz odwodnienia sali. To były roboty dodatkowe,
których koszt pokryła gmina – poinformował wójt
Stefan Prusik, stwierdzając, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego razem z SANPIDEM,
Strażą Pożarną po dokonaniu szczegółowych analiz budynku i wszelkich instalacji w dniu 28 marca
2018 r. wydał pozwolenie na użytkowanie obiektu.
Najlepszą odpowiedzią na te słowa stał się
piękny i dynamiczny pokaz artystyczno-sportowy
w wykonaniu uczniów z niezwykle precyzyjnymi
pokazami o tematyce olimpijskiej, popisami
gimnastycznymi i tańcami, a także kwiaty i tort
przekazany przez zadowolonych rodziców.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

Marian Szarama (z prawej) twierdzi, że hala spełnienia jego
marzenia o sporcie w Białobieli

Szkolnej społeczności nigdy nie brakowało widowiskowych
pomysłów

Zgodne przecięcie wstęgi dobrze wróży nowej sali

Słynna piramida tym razem pod dachem
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Bilans budżetu Gminy za 2017 rok
BUDŻET GMINY NA 2017 ROK
przyjęty Uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Gminy
Lelis z dnia 30 grudnia 2016 r. wyniósł:
po stronie dochodów – 37 180 000,00 zł
po stronie wydatków – 45 696 000,00 zł
W wyniku 25. zmian w budżecie wprowadzonych
do dnia 31. grudnia zwiększono dochody
o 1 962 724,00 zł, zaś wydatki zmniejszono
o 316 776,00 zł.
W rezultacie plan budżetu Gminy po zmianach na
dzień 31.12.2017r. przedstawiał się następująco:
po stronie dochodów – 39 142 724,00 zł
po stronie wydatków – 45 379 224,00 zł
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Dochody za 2017r. wykonano w wysokości
39 125 309,22 zł, t.j. 99,96 % planu, w tym:
dochody bieżące – 38 532 805,18 zł,
tj. 99,98 % planu,
dochody majątkowe – 592 504,04 zł,
tj. 98,59 % planu.
Wydatki na dzień 31.12.2017r. wykonano ogółem
w kwocie 43 693 627,09 zł, tj. 96,29 % planu, w
tym:
Wydatki bieżące – 34 695 960,16 zł,
tj. 96,37 % planu,
Wydatki majątkowe – 8 997 666,93 zl, tj. 95,96
% planu, co wyniknęło m.in. z braku możliwości
terminowego wykonania niektórych inwestycji
drogowych, a tym samym przeniesieniem zadania
na 2018 r.
Deficyt budżetu gminy wyniósł 4 568 317,87 zł,
a na dzień 31.12.2017 r. Gmina Lelis nie posiadała
żadnego zadłużenia.
CENTRUM KULTURY – BIBLIOTEKI I SPORTU
Przychody planowano w kwocie 1 189 828,31 zł,
wykonano – 1 189 828,31 tj. 100,00 %
Koszty wykonano w kwocie 1 176 053,66 zł,
tj. 98,84 %.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina jest właścicielem: 31 budynków, 12 urządzonych boisk
sportowych.
Na terenie gminy znajdują się 4 wodociągi grupowe z siecią o łącznej długości 136,2 km i 1746 szt.
przyłączy. Dodajmy, że do miejscowości Szafarnia
doprowadzona jest sieć wodociągowa z ujęcia w
Dylewie (gm. Kadzidło). Siecią kanalizacyjną objęto
miejscowości: Lelis, Durlasy, Białobiel, Siemnocha,
Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery. Łączna
długość sieci kanalizacyjnej wynosi 39,6 km, a
liczba wykonanych przyłączy to 657 kpl, choć 397
gospodarstw korzysta z sieci.
Na terenie gminy znajduje się 67 odcinków dróg
gminnych o łącznej długości 105,237 km, w tym:
o nawierzchni bitumicznej – 65,873 km,
o nawierzchni żwirowej – 35,502 km,
o nawierzchni gruntowej – 3,862 km.
Ogółem drogi gminne i wewnętrzne zajmują
powierzchnię 237,2771 ha.
W ciągach drogowych znajduje się 44 wiaty przystankowe oraz 2 obiekty inżynieryjne czyli mosty.
Gmina jest właścicielem 7. samochodów, 3.
maszyn (ciągnik, równiarka, koparka) oraz 3.
przyczep.
WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE
W GMINIE LELIS W ROKU 2017 R.
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i
budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w
obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis;
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Białobiel, Siemnocha, Łęg
Przedmiejski, Durlasy, Dąbrówka;
3. Remont świetlicy w Płoszycach, który dobiegnie
końca w 2018 r. z powodu wymogów sanitarnych oraz konieczności budowy dojazdu;
4. Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie,
która przebiega zgodnie z harmonogramem,

a obecnie trwają prace budowlane oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku;
5. Budowa sali gimnastycznej w Białobieli ;
6. Budowa i zagospodarowanie skweru w msc.
Dąbrówka ;
7. Przygotowanie inwestycji pn. „Budowa Punktu
Przedszkolnego przy SP w Białobieli” .
8. Przygotowanie inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Łęgu Przedmiejskim”.
9. Budowa zatoki parkingowej i zjazdów poprawiających bezpieczeństwo w Łęgu Przedmiejskim;
10. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski, kol. Chrusty;
11. Przebudowa drogi powiatowej Golanka – Grale
– Nasiadki; .
12. Przebudowa drogi powiatowej w Obierwi kol.
Małachowo;
13. Przebudowa drogi powiatowej w Łęgu Przedmiejskim, gdzie odcinek kol. Pyskły już zakończono, a na odcinku kol. Pysklaki twarto
postępowanie przetargowe;
14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – zamontowano ......... lamp;
15. Budowa wiat: Długi Kąt oraz ul. Przemysłowa w
Lelisie;
16. Zakup nieruchomości w msc. Durlasy.
Sporządził: Stefan Prusik, Wójt Gminy Lelis
Fot. Antoni Kustusz

Ścieżka ekologiczna w centrum Lelisa, uczy, bawi, zaciekawia.

Świadczenia rodzinne skoordynowane z zagranicą
W informacji o działalności Wójta Gminy w okresie
pomiędzy sesjami, na XXXVII sesji Rady Gminy w
czerwcu wójt Stefan Prusik stwierdził, że obecnie prowadzone są postępowania administracyjne dla 36
rodzin w związku zachodzącą koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego w innym państwie. Aby
dowiedzieć się o co chodzi, zwróciliśmy się z prośbą
o wyjaśnienia do Danuty Piersy, kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej.
– Zacznijmy od stwierdzeń ogólnych. Otóż świadczeniami rodzinnymi są: zasiłki rodzinne na dzieci
wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania
dziecka, rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka,
zamieszkania lub dojazdów do szkoły, rozpoczęcia
roku szkolnego, wychowywania w rodzinie wielodzietnej oraz świadczenia opiekuńcze, takie jak
zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,
zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy,
świadczenie rodzicielskie i jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenia rodzinne,
z wyjątkiem jednorazowej zapomogi, oraz świad-

czenia wychowawcze, czyli tzw. „500+” podlegają
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w innych państwach. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego zachodzi wówczas gdy jeden
z rodziców lub członek rodziny pracuje w krajach
unii europejskiej. W naszej gminie mamy 36 takich
właśnie spraw – wyjaśnia Danut Piersa.
Od 1 stycznia 2018 r. całość zadań z zakresu
świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w sprawach, w których zastosowanie mają
unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowanych dotychczas
przez marszałków województw, przejęli właściwi
wojewodowie. Tak więc obecnie w przypadku
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne,
świadczenia wychowawcze, lub członek rodziny tej
osoby, przebywa poza granicami RP państwie, w
którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, to organ
właściwy czyli gmina przekazuje jej wniosek wraz z
dokumentami właściwemu wojewodzie. Wojewoda
ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego. W przypadku gdy ustali, że mają one
zastosowanie, to wydaje decyzję i informuje o tym
fakcie organ właściwy czyli gminę. Organ właściwy
uchyla wówczas decyzje przyznające świadczenia
za okres, w którym osoba podlega ustawodawstwu
państwa, w którym mają zastosowanie przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
w zakresie świadczeń na rodzinę. Wojewoda ustala i
dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy
o koordynacji.
– Takie postępowanie wynika z tego, że zgodnie
z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie
wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym także
świadczenia wychowawczego, ma państwo, w
którym wykonywana jest działalność zawodowa –
uzupełnia swoje wyjaśnienia Danuta Piersa, dodając,
że proces ten zazwyczaj jest trudny i długotrwały i
dlatego wójt informuje o liczbie wciąż trwających
postępowań w sprawie takich świadczeń.
Antoni Kustusz

Niepodległość przyniosła oświatę (c.d. ze str. 1)
szkoły od rana. Wieczorami w szkole odbywały się
kursy dla młodzieży, której naukę przerwała wojna.
Niestety wielu młodych ludzi nie kontynuowało
nauki, gdyż życie zmuszało ich do pomocy rodzicom
w gospodarstwie. W Kurpiewskich dzieci uczyły się
w prywatnych domach. Na początku uczyli ludzie
umiejący pisać, czytać i rachować. Nauka odbywała się tym czasie, gdy nie było pracy w polu. Na
egzaminy młodzież jeździła do Lelisa. Pierwszym
nauczycielem, którego pamiętają mieszkańcy był
Kazimierz Parciak. W tym czasie przybyło tu wielu
nauczycieli. Niektórzy pracowali bardzo krótko, bo
nie odpowiadały im trudne warunki, ale niektórzy
zostawali na dłużej. Lata mijały. Szkolnictwo rozwijało
się... W Kurpiewskich pierwsza szkoła powstała u
państwa Bastków. Uczono się w jednej izbie. Uczyli
tam kolejno: Zyśk Aleksander, Mieczysław Borawski,
Janina Cesarz. W latach 60 –tych mieszkańcy wsi Kurpiewskie zjednoczyli się i na zebraniu wiejskim ustalili
zbiórkę pieniędzy na zakup drewnianego budynku,
aby przeznaczyć go na szkołę. Wspólnymi siłami
wyremontowali go i postawili na placu podarowanym przez państwa: Krasków i Grochockich. W nowo
powstałej szkole zamieszkała młoda nauczycielka –
Janina Cesarz (później Parzych) i objęła stanowisko
kierownika szkoły. Uczyła klasy I – IV. Uczniowie od
klasy V uczęszczali do SP w Łęgu Starościńskim. Janina Cesarz (Parzych) była nauczycielką, która nauczała
w tej szkole od początku istnienia tej szkoły, aż do jej
zamknięcia – czyli do 20 sierpnia 1979 rok.
W Łęgu Starościńskim po likwidacji szkoły u
państwa Nadolnych nauczanie odbywało się w
kilku domach – u państwa Majewskich, Zyśków,

Brodzików, Szczubełków, Piersów i Staśkiewiczów.
Jan Zyśk wybudował nowy dom i przeznaczył go
na szkołę, w której pełnił funkcję woźnego. Były tu
bardzo dobre warunki do nauki i zabawy. W budynku
państwa Piersów do użytku było jedno pomieszczenie, a u Państwa Staśkiewiczów – 2 pomieszczenia.
Nauczyciele chodzili do tych budynków. Uczniowie
nie przemieszczali się. Wszystkie lekcje mieli w tym
samym domu.
Od roku 1956 funkcję kierownika szkoły podstawowej w Łęgu Starościńskim pełniła Janina Deptuła
(Szewczyk), która przez wiele lat wraz z mieszkańcami
starała się by wybudowano szkołę. Wreszcie w 1960
roku zawiązał się społeczny komitet budowy szkoły
z przewodniczącym Władysławem Deptułą na czele.
Należeli do niego również: Janina Deptuła, Roch
Szczubełek, Stanisław Rudzik – ojciec Władysława,
Stanisław Staśkiewicz- ojciec Ignacego, Władysław
Deptuła, Stefan Mielnicki, Jan Zyśk – ojciec Stefana,
Czesław Mielnicki, Edward Brodzik. Z tą budową
było wiele lat pod górkę. Ciągle uczono w kilku
domach. W tym okresie, w roku szkolnym 1966/67 w
Polsce przeprowadzono reformę szkolnictwa i szkoła
podstawowa 7–klasowa przekształciła się w szkołę
podstawową 8–klasową. Po latach starań powiatowe
władze oświatowe: Inspektor Gampf i podinspektor
Frączak zaakceptowali budowę szkoły. Nareszcie. I tak
to się zaczęło. Część placu pod budowę zakupiono
od Jana Szczubełka, a część ofiarował Zygmunt
Mielnicki. Robiono zbiórki pieniędzy na kupno tej
działki. Głównym rzecznikiem budowy nowego budynku szkolnego została Janina Szewczyk. Budowa
rozpoczęła się w 1968 roku, po żniwach. Głównym

majstrem na budowie był Aleksander Mielnicki.
Szkołę zbudowano z funduszy państwowych
– Bardzo wielu ludzi poświęciło wtedy swoje pieniądze, chęci i siły. Ta szkoła jest dziś niewątpliwym
pomnikiem ich ogromnych serc i świadectwem
tego, że z ich życia zostało coś dla potomnych. Jest
także świadectwem dokonań całej gminy, od czasu
jej powstania do dnia dzisiejszego – stwierdziła prowadząca Natalia Staśkiewicz, przypominając także
inne, ważne wydarzenia z życia szkoły aż do czasów
współczesnych. Słowa te potwierdził Władysław
Rudzik, obecny na uroczystości najstarszy żyjący
uczeń szkoły,
Wyrazem wzruszających wspomnień stała się
bardzo interesująco i pracowicie przygotowana
wystawa fotograficzna i prezentacja multimedialna, którą zaprezentowano w sali szkolnej. A skoro
100–lecie szkolnictwa w Łęgu Starościńskim i Kurpiewskich, to również 100–lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości więc uczniowie przygotowali
niezwykłe wydarzenie. Sto biało-czerwonych balonów wzbiło się w piękne, niebieskie niebo, aby głosić
radość z życia w wolnym kraju i miłość do Niego.
Był też cukierkowy tort, błyszczące konfetti, grill i
tańce przy dźwiękach kapeli kurpiowskiej z Centrum
Kultury Bibliotek i Sportu w Lelisie. Mamy przecież
prawdziwe święto lokalnej i gminnej społeczności,
bo i historia tutejszego szkolnictwa daje mnóstwo
powodów do świętowania – powiedziała Maria
Puławska, która przyjęła liczne życzenia i gratulacje
z okazji 15-lecia swojego dyrektorowania. My także
życzymy dalszych sukcesów.
Teskt i zdjęcia: Antoni Kustusz

Przystępujemy do budowania swojej szkoły

Przed poświęceniem kamieni z tablicami pamiątkowymi

Wspomnienia odżywają przy wystawie pamiątkowych zdjęć ze
szkolnych kronik

Święto Małej i Dużej Ojczyzny
Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim
obchodząca w roku 100-lecia Niepodległości także
100. lat swego istnienia 17 czerwca zgromadziła
społeczność szkolną by świętować Małą i Dużą
Ojczyznę. Okolicznościowe uroczystości poprzedziła Msza Św. w kościele parafialnym w Łęgu
Starościńskim, w trakcie której w bardzo wzruszającej homilii ks. kan. Paweł Sobotka przedstawił
znaczenie szkolnej wspólnoty i jej tradycje w Łęgu
Przedmiejskim.
Już przy szkole o historii szkolnictwa we wsi
przypominała okolicznościowa wystawa, zaś o
jej współczesności wielkie pamiątkowe zdjęcie
całej społeczności wykonane z drona. Dyrektor
szkoły Marzena Tuszyńska – Kubeł zaprosiła na
scenę byłych dyrektorów oraz budowniczych i
dobroczyńców szkoły, a także absolwentów, którzy
wykonują ciekawe zawody, którzy podzielili się
swoimi wspomnieniami. Wszyscy otrzymali kwiaty i upominki, które wręczył wójt Stefan Prusik.
Szczególne słowa uznania skierowano do Grażyny
Szczubełek, nauczycielki szkoły, która w uznaniu
swoich szczególnych zasług dla edukacji przeciwpożarowej otrzymała z rąk Henryka Chorążego,

prezesa Gminnego Oddziału ZOSP RP oraz wójta
Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa .
Przyszkolny festyn stał się przede wszystkim
okazją do zaprezentowania dorobku i nagrodzenia
uczestników szkolnych projektów edukacyjnych.
Szczególne wrażenia rozbiły dokonania gimnastyków i sportowców, którzy pokazywali nową konkurencję sportu czyli speed-ball, wspaniały Szkolny
Ogród Zmysłów z nowymi formami prezentacji
uprawy ziół i kwiatów, fantastyczne i niezwykłe
rzeźby ogrodowe, instrumenty muzyczne, a nawet

las bambusowy czy wreszcie smakowite dania
z ekologicznej kuchni. Było się czym pochwalić.
Do tego występy szkolnego kabaretu, taneczne
popisy przedszkolaków i uczniowskich zespołów, a
także dowcipne występy solistów i Koła Gospodyń
Wiejskich, pokazujących jak się idzie od krzaka
do pniaka, co wzbudzało podziw i oklaski licznie
zebranych widzów.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Wyróżnienie najaktywniejszych uczestników projektów
edukacyjnych

Członkinie szkolnego sklepiku dbają o zdrowe wyżywienie
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Łęg się rozkręca z roku na rok
Cóż to się działo 17 czerwca przy remizie OSP
w Łęgu Przedmiejskim. Upał nikomu nie zaszkodził, a artystów na nowej scenie chroniło trwałe
zadaszenie. Każdy, kto był tego popołudnia
i wieczorem na wspólnej, rodzinnej zabawie
mógł się przekonać, że dobra współpraca pań
z Kołka Rolniczego „Zręczne ręce’’, OSP, a także
sołtysa Eugeniusza Bieńkowskiego i radnej
Anny Dobkowskiej, przy pomocy Szkoły Podstawowej, CK-BiS i wsparciu ze strony wójta
Stefana Prusika z roku na rok przynosi coraz
lepsze owoce.
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Wszystko działo się bardzo dynamicznie o
co starał się prowadzący Wojciech Dudkowski,
lider zespołu „Droga na Ostrołękę’’. Kto chciał
zwolnic, to mógł porozmawiać z twórcami
ludowymi, skorzystać z policyjnego symulatora
jazdy, posilić się w barach. Ale komu odpowiadała szybsza jazda, ten miał szansę uczestniczyć
w licznych konkursach, wygrać rower, a nawet
dwa rowery, w konkursie WORD, po którym
dzieci otrzymały upominki poprawiające wi-

doczność na drodze. Na scenie można było
posłuchać zespołów „Krzaki i Pniaki’’, ,,Chudkozianki’’, potańczyć zumbę, którą kierowała
Paula Szulerecka. Można też było skorzystać
z zaproszenia strażaków do wozu bojowego,
pomalować twarz na dziko, puszczać bańki
mydlane, a wreszcie stanąć naprzeciw wójta by
spróbować strzelić mu bramkę. Wójt, zwłaszcza
dla najmłodszych piłkarzy, okazał się raczej
niezbyt opornym bramkarzem, za to nagrodził
wszystkich swoich przeciwników odblaskami i
słodyczami. – Byliście wspaniali; i dziewczynki,
i chłopcy. Szkoda, że mundial w Rosji obywa się
już bez nas, ale na następne mistrzostwa, myślę,
łapiemy się, co? – pytał swoich pogromców wójt
Prusik, a oni zgodnie krzyknęli ,,taaaaak!!!!’’.
Wiele emocji wzbudziły konkursy sprawnościowe. W konkursie strzeleckim o Puchar Wójta
w rywalizacji kobiet zwyciężyła Ewa Suska z
Łęgu Przedmiejskiego, II miejsce zajęła Justyna
Niedzwiecka z Obierwi, a trzecia była Wioleta
Nowak z Łęgu Przedmiejskiego. W rywalizacji

Sympatyczna maskotka rozbawiała festynowiczów

strzeleckiej panów zwyciężył Szymon Kruczyk
z Łęgu Starościńskiego, drugi wynik uzyskał
Grzegorz Czeleń z Łęgu Starościńskiego, a III
miejsce zajął Mirosław Piersa z Łęgu Przedmiejskiego. Rzut wałkiem: I – Justyna Niedzwiecka z
Obierwi, II – Ewa Suska z Łęgu Przedmiejskiego,
III miejsce – Beata Szczubełek z Łęgu Przedmiejskiego. Rzut oponą: I – Robert Staszkiewicz z
Łęgu Starościńskiego, II – Hubert Parzych z Łęgu
Starościńskiego, III miejsce – Maciej Kordas z
Łomży, A wieczorem rozpoczęła się muzyczna
i taneczna zabawa, do której przygrywał zespół
Dejw, a już prawdziwą sensacją stał się koncert
muzycznego gościa z Różana niezwykłego,
damsko-męskiego Orchest Rose. A wszystko
za sprawą licznych sponsorów, których długa
lista wisiała przy scenie, a także niesamowicie
sprawnych i ofiarnych miejscowych społeczników. Nie przeszkodził im nawet fałszywy alarm,
który wywołał jakiś nieodpowiedzialny wróg
dobrej zabawy.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Podwójne losowanie rowerów, specjalnie dla Łęgu Przedmiejskiego

Lato powitane w Łodziskach

Kurpie zrobili furorę

Na powitanie lata do Łodzisk 2 czerwca zjechali
nie tylko sprzedawcy lodów, waty cukrowej i
grillowanych kiełbasek, nie tylko artyści ludowi i
panie z Avalonu, ale także goście i rodziny całej
okolicy. Na ich cześć śpiewające powitanie „Lato,
lato, lato czeka’’ wykonały panie z koła „Zagajnica’’.
Sołtys Anna Domalewska wraz z całym sołeckim
aktywem oraz radnym Januszem Bałonem, witali
wszystkich smakowitym poczęstunkiem, ciastami
i wielu atrakcjami, na zasadzie dla każdego coś

Orkiestra Kurpiowska działająca przy CK-BiS
22-24 czerwca reprezentowała Gminę Lelis na
52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Nasi muzycy
występowali wprawdzie poza konkursem, ale zrobili prawdziwą furorę, bo grając na głównej scenie
tak się spodobali, że publiczność nie chciała ich
wypuścić i musieli grać wiele bisów, zaś mnóstwo
par tańczyło nasze kurpiowskie tańce. Występ
kurpiowskiej orkiestry został nagrany i wyemitowany w wiadomościach TVP oraz
TVP info. W konkursie ,,Duży – Mały’’
wystąpił mistrz Jan
Kania z uczniami:
Dawidem Szutkowskim z Turośli oraz
Piotrem Łępickim
z Łęgu Starościńskiego, zdobywając
Piotr Łępicki gra pod okiem
II nagrodę wśród
Jana Kani na obchodach
21. występujących
100-lecia szkolnictwa w Łęgu
zespołów.
Starościńskim
(ak)

„Lato, lato, lato czeka’’ z całego serca śpiewają członkinie Kółka
Rolniczego „Zagajnica’’

miłego. Plac wiejski został wzorowo przygotowany, bo tego wymaga gospodarność i honorowa
umowa z wójtem Stefanem Prusikiem, który był
współorganizatorem festynu. Mieszkańcy pokazali, że umieją się bawić i rywalizować.
W konkursie rodzin, dopingowani przez prowadzącego Jarosława Kraskę, wystąpiły ekipy Kulasów, Mąków i Krystianów, a w tym czasie dziećmi
zajęły się panie z CK-BiS. Po 9. emocjonujących
konkurencjach zwyciężył Filip Mucha, wyprzedzając Dominikę Zawrotną, Sarę Ejzemberg, Zosię
Pyskło, Maćka Muchę, Rafała Pyskło, Aleksandra
Wołosza, Walentinę Butinelli i Marcelinę Wołosz.
Wszyscy otrzymali cenne nagrody. W części artystycznej za sprawą dyr. CK-BiS Bartosza Podolaka
wystąpił zespól ,,Krzaki i Pniaki’’, zagrała Orkiestra
Kurpiowska z solistką Elżbietą Kasznią, męska
grupa śpiewacza z Henrykiem Kuleszą, a także
gościnnie Marianna i Marian Grzegorczykowie z
Wykrotu. Lato po takich występach zapowiada
się wspaniale, tym bardziej, że zabawa trwała do
późnego wieczoru.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Panie pokazały swoją moc
Po zakończonych sianokosach 24 czerwca
mieszkańcy Długiego Kąta chętnie przyjęli zaproszenie wójta, miejscowego koła LZS i CK-BiS
aby wspólnie bawić się i rywalizować na boisku
wiejskim. Pogoda dopisała, choć momentami
silny wiatr płatał psikusy, a ciemne chmury straszyły burzą. Ale skoro niedziela wypadała po nocy
świętojańskiej, to nic dziwnego. Choć przybyły na
festyn proboszcz ks. Janusz Kotowski zapewniał,
że wstawiał się za gospodarzy.
Dzieciaki od razu znalazły ekipę z CK-BiS i rozpoczęły rywalizację w konkursach sprawnościowych.
Żonaci piłkarze, zasileni posiłkami z innych
LZS czekali na Kawalerów, aż w końcu ci zebrali
ekipę i rozpoczął się tradycyjny mecz sędziowany
przez Jerzego Dawida. Wygrali żonaci 4:2, choć do
przerwy był remis 1:1.
Rozpoczęły się zgłoszenia do turnieju przeciągania liny. Na starcie stanęło 5 ekip, w tym drużyny
zasilanie paniami, które rzuciły wyzwanie całkowicie męskim ekipom. Emocji było wiele, bo niektóre
drużyny padły na murawę, a jednak nie dawały się
pokonać. Zwyciężyli siłacze z drużyny GS Sklep
Długi Kąt, którzy uzyskali lepszy wynik od ekipy
Lelisiacy z naprawdę silną Edytą Pyskło w składzie.
Następne miejsca zajęli: Długi Kąt-Szafarnia, Młode
Świry i Seniorzy Długi Kąt.
Po tych emocjach radny wojewódzki Mirosław
Augustyniak wraz z wójtem Stefanem Prusikiem
dokonali losowania roweru w konkursie WORD.
Wygrała Teresa Marzewska z Durlas, która przyjechała na festyn z leliskiem Klubem Seniora by
sobie pośpiewać. Rozdano także przydatne w
kuchni nagrody w konkursie kulinarnym za najlepsze ciasto. Oblizująca się ze smakiem komisja

uznała i oświadczyła uroczyście, że oceniła 11
ciast, a najlepsze ciasto ze słonecznikiem upiekła
Iwona Poremba, na drugim miejscu uplasowało
się ciasto z wiśniami Magdaleny Lis, a na trzecim
ciasto z masą krówkową upieczone przez Pawła
Orzechowskiego. Pozostałe ciasta otrzymały
wyróżnienia. Nie zabrakło także nagród w dowcipnym konkursie Mama + Dziecko. Startowały
3 duety. Wygrały Magdalena i Dominika Lis, 16
pkt., pokonując o 3 pkt. Iwonę i Nadię Poremba,
a na trzecim miejscu, 10 pkt., znalazły się Aneta i
Natalia Krajewskie.
W tym czasie siłacze odpoczęli więc rozpoczął
się konkurs podnoszenia ciężarka, prowadzony
przez aktualnego rekordzistę gminy, Darka Mroza,
który wywindował ciężarek 17 kg aż 100 razy w
górę. Rekordzista pokazał prawidłową technikę
podnoszenia i rozpoczęło się. Mężczyźni dźwigali
17 kg, a kobiety 10 kg. W rywalizacji 10. siłaczy
zwyciężył Sylwester Poręba, 37 zaliczonych prób,
drugi był Stanisław Krystian, 28, a trzeci Łukasz
Nadolny, 27 podniesień. W konkursie 8. silnych

i odważnych pań zwyciężyła Dorota Wołosz – 40
razy, druga była Edyta Pyskło – 37 razy, a trzecia –
Maryla Dawid – 19 podniesień.
O atrakcje artystyczne postarał się Bartosz Podolak, dyr. CK-BiS. Ochoczo wystąpił Klub Seniora,
swoje możliwości wokalne pokazały panie z zespołu KGW z Łęgu Przedmiejskiego, zaprezentował
się Henryk Kulesza, a wiele oklasków zebrało trio
wokalne Jerzy Dawid, Stefan Prusik i B. Podolak. Do
tańca przygrywała kapela z Łęgu Przedmiejskiego.
Nastrój poprawiał się z minuty na minutę, o
co postarały się serwując kanapki i gorące dania
panie dowodzone przez sołtys Monikę Krystian i
zawsze uśmiechniętą Marylę Dawid z pomocnicami. Przydał się nowy, ogromny grill, wykonany
specjalnie na tę okazję. Wszystkie smakołyki znikały błyskawicznie, a zabawa trwała w najlepsze do
późnych godzin wieczornych, skoro światło było,
a dach altany dawał schronienie.

Trudno było dać radę damsko-męskiej ekipie Lelisiaków

Takiej drużynie Żonatych nikt nie pokona

MatemASY z szóstej klasy
Gminny konkurs matematyczny „MatemASY z
szóstej klasy’’ organizowany w Szkole Podstawowej
w Obierwi, jak co roku, tak i tym razem 12 czerwca
zebrał najlepsze matematyczne talenty z naszych
szkół. Wszystkich 15. uczestników z 5. szkół powitała
dyr. Danuta Godzina, inicjatorka i niestrudzona organizatorka matematycznych łamigłówek. Uczniowie
mieli do rozwiązania poważny test z zaskakującymi
zadaniami, a ich pracę oceniali wspólnie nauczyciele
matematyki. Po zsumowaniu wyników wójt Stefan
Prusik wręczył najlepszym nagrody rzeczowe oraz
dyplomy, podkreślając, że nauka matematyki otwiera
wszystkim ścieżki poznania nie tylko nauk ścisłych, ale
także daje podstawę do logicznego myślenia, które
przydaje się w każdej dziedzinie życia.
W tym roku najlepszy wynik uzyskała Katarzyna

Orzechowska z SP Lelis, która zebrała 28 pkt. Drugie
miejsce przypadło w udziale Nicoli Domurad z SP Białobiel, 27 pkt, a trzecie nagrody zdobyły po uzyskaniu
25 pkt.: Małgorzata Sęk, SP Obierwia i Anna Kubeł, Łęg
Starościński. Wyróżnienie za 22 pkt. otrzymał Bartosz
Kowalczyk z SP Obierwia. W punktacji drużynowej, za
łączny wynik trzech uczniów, zwyciężyła reprezentacja SP Obierwia, gromadząc łącznie 66,5 pkt., przed
SP Łęg Starościński, 59,5 pkt. oraz SP Lelis, 58 pkt.
– Dla uczniów taki konkurs to doskonały sposób
poznania swoich matematycznych kompetencji, a
dla nauczycieli okazja do wymiany doświadczeń,
no i satysfakcja z uzyskanych wyników – stwierdziła
po zakończeniu i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia
Danuta Godzina.
Tekst i Fot. Antoni Kustusz

Matematyczne talenty po wręczeniu nagród i dyplomów potwierdzających ich matematyczne kompetencje

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Dobry humor to
podstawa sukcesów
Wąchock, miejscowość gminna położona w województwie świętokrzyskim znana jest z legendarnych
już dowcipów o sołtysach. Trudno się dziwić, że właśnie
ta gmina co roku zaprasza do siebie działaczy sołeckich
z całej Polski tak, aby mogli wziąć udział w różnorodnej rywalizacji i wspólnie się bawić. W tym roku XXIV
wąchocki zjazd sołtysów, połączony z XXI Krajowym
Turniejem Sołtysów odbył się 23 i 24 czerwca. Nasz
powiat reprezentowali tam sołtysi i działacze z gmin
Lelis i Rzekuń: Robert Niedzwiecki (Obierwia), Kamil
Stepnowski (Aleksandrowo), Eugeniusz Bieńkowski
(Łęg Przedmiejski), Sławomir Mierzejewski (Rozwory),
Jolanta Mierzejewska (Zabiele), Andrzej Piątkowski
(Goworki), Anna Baczewska (Przytuły Stare).
– Konkurencje były najróżniejsze i trzeba było
dobrze się uwijać, by pokonać konkurentów. Było
puszczanie koła do wychodka, biegi z kapeluszem,
piłka nożna w parach, hokej na trawie i egzamin
maturalny a także wiele innych humorystycznych
form rywalizacji – powiedział nam Kamil Stepnowski
z Aleksandrowa, który zmagania ukończył na VIII pozycji. – Lepsze miejsce, bo drugą pozycję w kraju zajął
Robert Niedzwiecki z Obierwi, ale najważniejsze, że
cały czas, mimo zmiennej pogody, wszystkim
dopisywał dobry humor dodał pan Kamil,
bo przecież, jak mówią w
Wąchocku –„Nie możesz
w życiu mieć wszystkiego. Bo gdzie byś to
trzymał?’’. (ak)
Nasi sołtysi w Wąchocku z naFot. Archiwum
grodami i dobrym humorem
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PSZOK w Gibałce już działa
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Gmina Lelis zrealizowała projekt pn. „Budowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina
Lelis.” który współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z Działania 5.2 Gospodarka odpadami – typ projektów
„Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów
komunalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK)”.
Całkowita wartość projektu to
401 691,62 zł a koszty kwalifikowane (przy pierwszym wniosku)
384 598,25 zł. Dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wynosi
265 372,79 zł co stanowi 69%
kosztów kwalifikowanych.
Zakładane we wniosku Gminy
wskaźniki rezultatu, takie jak liczba osób objętych selektywnym
zbieraniem odpadów oraz wzrost
zatrudnienia we wspieranych pod-

miotach zostały osiągnięte poprzez umożliwienie
wszystkim mieszkańcom gminy Lelis dostępu do
PSZOK-u, jak również zatrudnienie dwóch osób
w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania
PSZOK-u.
Zwiększyła się również różnorodność selektywnie zbieranych odpadów do 14. Frakcji. Obecnie
są to: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,

Adam Wiski
Fot. Antoni Kustusz

Z kolarza biegacz
W życie naszej gminy pięknie wpisują się
mieszkańcy, którzy właśnie tutaj realizowali i
realizują swoje zamiłowania. Sport jest jedną z
tych dziedzin, gdzie odnajdujemy piękne przykłady osób rozsławiających swoimi dokonaniami
kurpiowskie strony.
Do takich sportowych bohaterów można zaliczyć Sławomira Mąkę zamieszkałego w swoim
rodzinnym domu w Dąbrówce. Urodzony w 1966
roku przygodę ze sportem rozpoczynał w wieku
14 lat. Zaczęło się od kolarstwa, do trenowania
którego namówił go jego kolega Paweł Niedbała. Jak się okazało już wkrótce stał się jednym z
najbardziej utytułowanych ostrołęckich kolarzy.
Miedzy innymi zdobył złoty medal na XI Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Sobótce koło
Wrocławia, a tym samym uzyskał tytuł Mistrza
Polski Juniorów. W 1983 roku stanął także na

najwyższym podium w Wyścigu Dookoła Ziemi
Kurpiowskiej. Nie byłoby tych kolarskich sukcesów bez udziału wspaniałego człowieka, jakim
był trener ostrołęckich kolarzy Kazimierz Górski,
wielki autorytet dla kolarzy nazywany przez nich
„naszym Trenerem” .
Piękną kolarską karierę przerwało powołanie
do wojska. Dowódca jednostki pozwolił młodemu
żołnierzowi jedynie na bieganie. Rozpoczął się
więc etap biegów, który z pięknymi wynikami
trwa do dzisiaj. Tak więc w wieku 20. lat mieszkaniec Dąbrówki „porzucił” rower dla biegania.
– Startowałem w półmaratonach, dyszkach
i piątkach, gdzie tylko znalazłem okazję i czas
– wspomina Sławomir Mąka. Głównym jednak
celem był maraton. Po wielu próbach w 2016 roku
w toruńskim maratonie Sławomir Mąka zdobył
tytuł Mistrza Polski w kategorii 50-54 lat. Rok
później, tytułem Wice Mistrza Polski, powtórzył
wcześniejszy sukces dekoracji na podium. Swoją
pasją do biegania udało mu się zarazić swoją żonę
Wiesławę, a nawet małą córeczkę Alicję. – Bez
pomocy, wsparcia i zrozumienia żony, trudno
byłoby mówić o bieganiu – zaznacza nasz biegacz.
Sezon biegowy obejmuje ponad 20 startów w
poważnych biegach. Dlatego pan Sławek biega w
ciągu tygodnia ok. 100 km. Czyni to w także po
terenach gminy Lelis, biegając po trasach, na których przygotowywał się inny nasz Mistrz Polski w
biegał ultra długich Waldemar Pędzich. Sławomir
Mąka reprezentuje obecnie klub Starglass Ostrołęka, ale nadal bardzo związany jest z terenami
swej rodzinnej gminy, dając swoim hartem ducha
i pracowitością dobry przykład młodzieży.

LUDZIE Z PASJĄ

Sławomir Mąka na trasie mistrzowskiego wyścigu w Sobótce

odpady komunalne ulegające biodegradacji,
przeterminowane leki, chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady
zielone, popioły.
Podczas zrealizowanej inwestycji wykonano
kompleksowy remont budynku
oraz jego ocieplenie, wykonano
ogrodzenie terenu, wybudowano
dwa boksy zadaszone otwarte, drogę wewnętrzną i plac manewrowy.
Na terenie PSZOK-u zamontowano
latarnię hybrydową dwuramienną,
która będzie oświetlała zadaszone
boksy i teren utwardzony przed
budynkiem magazynowym, a
dwie foto-pułapki będą służyły jako
urządzenie monitorujące. Budynek
magazynowy został wyposażony w
wagę magazynową elektroniczna,
wózek paletowy z wagą elektroniczną, regały oraz odpowiednie
pojemniki do zbierania odpadów.

Krzysztof Bulak
Fot. Archiwum

EtnoSakralia Kurpiowskie
po raz drugi w Lelisie
Po niedzielnym nabożeństwie 3 czerwca ks. proboszcz Janusz Kotowski otworzył podwoje świątyni
pw. MB Nieustającej Pomocy w Lelisie do wysłuchania
koncertu kameralnego zatytułowanego ,,Historia
tańca’’, który zamykał tegoroczny cykl ośmiu kościelnych koncertów w ramach II Festiwalu EtnoSakralia.
Publiczność, gości i artystów powitał współorganizator
artystycznego wydarzenia, wójt Stefan Prusik. W programie koncertu publiczność mogła usłyszeć m.in. utwory
Georga Fredricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha
oraz Georga Muffata. Na klawesynie zagrała Agnieszka
Tarnawska, a na skrzypcach Paulina Kmieć.
Jak informowali organizatorzy EtnoSakralia Kurpiowskie to niezwykle ważne dla Kurpiowszczyzny
wydarzenie, które sławi ludowe tradycje muzyczne
oraz promuje muzykę klasyczną łącząc ją z tradycją
kulturową regionu. W programach ośmiu tegorocznych
koncertów muzyka kurpiowska wybrzmiała wraz z renesansową polifonią wokalną, muzyką kaszubską oraz
muzyką organową, a także w różnorodnych aranżacjach
– na klawesyn, kwartet wokalny, organowo-perkusyjny
duet, aż po etno-jazzowe improwizacje. Naprawdę
warto było posłuchać i zobaczyć.
Tekst i Fot. Antoni Kustusz

Grają Agnieszka Tarnawska i Paulina Kmieć

Kurpie Zielone w Literaturze w nowych rocznikach Uznanie za pieśni
kościelne
35. edycja Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Obierwi i Lelisa. Komisja w składzie: Natalia Staś-

Zielone w literaturze” w bieżącym roku wniosła
niewielkie zmiany w regulaminie, a mianowicie
nowy podział kategorii wiekowych. Kategoria klas
młodszych obejmuje obecnie klasy I-IV, a starszych
klasy V-VIII i uczniów gimnazjum. Konkurs dla
młodszych recytatorów jest już za nami. Gminne
eliminacje odbyły się 16 maja w CK-BiS w Lelisie.
Na przesłuchania zgłosiło się 20 osób z sześciu
szkół podstawowych naszej gminy: Białobieli, Łęgu
Przedmiejskiego, Łęgu Starościńskiego, Nasiadek,

Najlepsi recytatorzy gminnych eliminacji

kiewicz, Janina Rogalska, Agnieszka Gromek po
wysłuchaniu wszystkich recytacji wyłoniła cztery
osoby do reprezentacji gminy Lelis w finałowym
spotkaniu: Nikolę Grala z klasy II SP im. Św. Jana
Pawła II w Łęgu Starościńskim, Wiktorię Piekarską
z klasy II SP w Łęgu Przedmiejskim oraz dwie
uczennice z SP Obierwia – Gabrielę Kowalczyk z
klasy IV i Maję Zerę z klasy I.
Laureaci naszych eliminacji gminnych w konkursie finałowym, który tradycyjnie odbył się 5
czerwca w Myszyńcu wypadli rewelacyjnie! Nikola Grala, recytując
uroczy wiersz napisany przez Zofię
Niechodę „Pasienie krów” zajęła
I miejsce a Gabrysia Kowalczyk
z wierszem Józefa Bułatowicza
„Kurpiowska Madonna” zajęła III
miejsce. Najmłodsza z czwórki
gminnych laureatów – Maja Zera,
świetnie radząc sobie z kurpiowską gwarą, zachwyciła jurorów
w Myszyńcu prezentacją gadki
Leszka Czyża „Babskie utrapsienie”
i zdobyła I miejsce w kategorii
gadki. Wszyscy uczestnicy finału
otrzymali nagrody książkowe i
maskotki. Serdecznie gratulujemy!

W kościele parafialnym w Goworowie 10 maja
występowali wykonawcy, którzy zgłosili się do XX
Festiwali Pieśni Kościelnych. W gronie solistów
wystąpili Henryk Kulesza, Izabela Marzewska i Tereska Marzewska. Śpiewacy z naszej gminy zostali
wyróżnieni i nagrodzeni, zwłaszcza że wykonali
swoje pieśni w gwarze kurpiowskiej. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

To były fajne zajęcia

Barbara Sęk
Fot. Tomasz Szczubełek

Wolność czytania
Pasowanie na czytelnika stanowi stały element
wpisany w kalendarz uroczystości bibliotecznych w
naszej gminie. W tym roku pasowanie odbyło się w
ramach Tygodnia Biblioteki pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Pierwszoklasiści zostali pasowani
w bibliotekach w Dąbrówce, Lelisie, Łęgu Starościńskim i Łęgu Przedmiejskim. Ogółem biblioteki
pozyskały 69 najmłodszych czytelników, a obietnicę
aktywnego udziału w życiu bibliotek złożyło w Łęgu
Starościńskim 10 osób, w Łęgu Przedmiejskim – 19,
w Lelisie – 24 i w Dąbrówce 16 dzieci.
Jak co roku uroczystości pasowania poprzedzone
było szeregiem zajęć wprowadzających młodych
czytelników w zasady funkcjonowania biblioteki
m.in. poprzez przedstawienie kącika czytelniczego,
regulaminu oraz norm zachowania się w bibliotece.
Zanim uczniowie złożyli czytelnicze przyrzeczenie
musieli zdać egzamin na czytelnika, który wymagał
od dzieci wykazania się umiejętnością czytania oraz
znajomością bajek, co panie bibliotekarki sprawdziły

poprzez liczne zabawy i zagadki bajkowe. Niezastąpionym bohaterem spotkania była oczywiście
KSIĄŻKA, która opowiedziała swoje prośby dzieciom
poprzez inscenizację przygotowaną przez uczniów
klas III, V i IV w zależności od szkoły. Następnie odbyła
się cześć artystyczna, w której dzieci pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki o książce, przygotowane przez wychowawców. Podczas PASOWANIA
dzieci przyrzekły, że będą kochać i szanować książki,
korzystać z ich mądrości oraz sumiennie wypełniać
obowiązki czytelnika, czego dowodem miał być
złożyły podpis na akcie ślubowania.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki książkowe ufundowane przez CK-BiS w Lelisie.
Podczas spotkania mieliśmy zaszczyt gościć dyrektorów szkół, którzy życzyli nowym użytkownikom
biblioteki wielu ciekawych lektur i niezapomnianych
wrażeń w obcowaniu z literaturą.
Natalia Staśkiewicz
Fot. Archiwum

Po zakończeniu różnorodnych zajęć i zabaw w
gronie 50. rówieśników, które prowadził CK-Bi S 16
czerwca najbardziej aktywni ich uczestnicy spotkali się by z rąk dyrektora B. Podolaka i prowadzącej zajęcia Elizy Antośkiewicz otrzymać dyplomy
i upominki. Jak zawsze było fajnie i wesoło. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

XIII Gminna Olimpiada
Polonistyczna

Uczestnicy XIII Gminnej Olimpiady Polonistycznej, która odbyła
się 6 czerwca w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w
Łęgu Starościńskim z nagrodami ufundowanymi przez wójta
Stefana Prusika. Fot. Beata Korzeniecka.
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Gmina ze św. Florianem
Tegoroczne gminne obchody Dnia Strażaka 5 maja
organizowała OSP Lelis. Uroczystości rozpoczęły się
od Mszy świętej w intencji strażaków w kościele pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie. Po mszy
delegacje OSP Lelis, Dąbrówka i Łęg Przedmiejski
przemaszerowały na plac przy remizie OSP, gdzie
rozpoczęła się oficjalna uroczystość, którą rozpoczęto
od wciągnięcia flagi ZOSP RP i pożegnania druha Jana
Mąki, strażaka honorowego OSP Dąbrówka, którego
pochowano tego dnia na tamtejszym cmentarzu w
asyście honorowej strażaków.

10

Po powitaniu gości, a wśród nich przedstawicieli
samorządu i straży pożarnych z litewskich Solecznik
i Butrymańców, władz gminy i powiatu, radnych
sejmiku wojewódzkiego, duchownych, odbyło się
poświęcenie drewnianej figury św. Floriana, patrona
strażaków, którego dokonał ks. Janusz Kotowski,
proboszcz i kapelan strażaków z naszej gminy stwierdzając, że św. Florian będzie opiekował się całą gminą,
wypraszał dla niej bezpieczeństwo a także czuwał
nad każdą strażacką akcją.
Życzenia pomyślności w służbie i działalności
społecznej w imieniu mieszkańców gminy przekazał
strażakom wójt Stefan Prusik. Goście z Solecznik
przekazali osobiste podziękowania za stałą pomoc
materialną, wsparcie i pamięć o rodakach z Ziemi

Solecznickiej od mera Zdzisława Palewicza dla Stanisława Subdy, Stefana Prusika i Henryka Chorążego.
Podczas uroczystości, którą prowadził prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, dh Henryk Chorąży,
wyróżniono i odznaczono zasłużonych strażaków
oraz działaczy ZOSP RP. Złoty medal za zasługi dla
pożarnictwa otrzymał Piotr Gromek. Srebrny medal
za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Natalia Chorąży,
Kazimierz Majk, Ewa Mierzejewska, Magdalena Parzych, Grzegorz Pyskło, a brązowy medal za zasługi dla
pożarnictwa otrzymali: Marta Niedźwiecka, Mateusz
Mrozek, Mariusz Kamiński. Odznakę Strażak Wzorowy
otrzymali: Bartosz Prachniak, Mariusz Zera. Odznakę Za
Wysługę Lat w OSP otrzymali: Henryk Chorąży (50 lat),
Eugeniusz Gontarzewski (45 lat), Henryk Żebrowski (40
lat), Stanisław Subda, Bogusław Szymczyk, Andrzej
Ziemak, Sławomir Puchalski, Kazimierz Gromek (30
lat), Stefan Prusik, Piotr Pyskło, Mariusz Piotr Chorąży
(25 lat), ks. Janusz Marian Kotowski, A. Gontarzewski,
Krzysztof Parzych, Adam Pledziewicz, Jarosław Gontarzewski (20 lat), Marcin Nalewajk, Grzegorz Pyskło,
Tomasz Niedźwiecki (15 lat), Katarzyna Czerkas, Izabela
Parzych, Natalia Chorąży, Marcin Niedźwiecki, Paweł
Orzechowski, Ewa Mierzejewska (10 lat), Marta Niedźwiecka (5 lat). Gratulujemy!

Pożegnanie zasłużonego druha
5 maja, w dniu obchodów Gminnego Dnia
Strażaka, na cmentarzu w Dąbrówce odbył się,
poprzedzony Mszą św., pogrzeb Jana Jerzego
Mąki, niezwykle zasłużonego i ofiarnego strażaka
ochotnika. W ostatniej drodze towarzyszyli Mu
druhowie z jego ukochanej straży w Dąbrówce,
przedstawiciele władz ZOSP RP, straży państwowej
oraz rzesze mieszkańców rodzinnej wsi i okolic,
którzy pamiętali, jak wiele razy odważnie i ofiarnie
stawał w obronie ich płonącego dobytku.
Zmarły w wieku 88 lat Jan Mąka, protoplasta
rodzinnej drużyny strażaków ochotników należał
do założycieli OSP w Dąbrówce, a w 1960 roku, na
posiedzeniu zarządu reaktywującego straż został
wybrany na wiele lat jej naczelnikiem. Był także
kilka lat naczelnikiem Gminnego Zarządu OSP w
Lelisie. Wśród wielu odznaczeń jakimi został uhonorowany posiadał także Złoty Znak Związku OSP
Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zasługi uczestnicy
gminnego święta strażaków oraz ich goście uczcili
minutą ciszy. (ak)
Fot. Antoni Kustusz,

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Jan Mąka (drugi z lewej) wśród druhów OSP Dąbrówka

Zasłużeni działacze ZOSP RP z odznakami za wysługę lat

Polskie ringo w roku 100-lecia odzyskania niepodległości
XII Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski
Jantar”, zgromadził 9 czerwca w stadionie Zespołu
Szkół w Lelisie ponad 120 zawodników z powiatu
ostrołęckiego i z czterech największych ośrodków
reprezentujących Polskie Towarzystwo Ringo.
Wolontariusze ze szkoły w Nasiadkach, która była
organizatorem zawodów, starannie przygotowali niezbędną liczbę boisk, a także pomagali we wszystkich
sprawach technicznych. Niegrający akurat zawodnicy
starszych kategorii pomagali sędziować. To była
prawdziwa szkoła życia i współdziałania. Tym bardziej,
że przez jedenaście lat, pogoda sprzyjała rywalizacji,
jednak tym roku wszyscy musieli zmierzyć się nie tylko
z przeciwnikami, ale również ze zmęczeniem spowo-

dowanym przez wysoką temperaturę i piekące słońce.
Dlatego bardzo cenne, że organizatorzy dostarczali dla
każdego wodę w butelkach, a nad bezpieczeństwem
uczestników czuwała pani pielęgniarka.
Rywalizowano w ośmiu kategoriach indywidualnych i w sześciu drużynowych praktycznie wszystkich
kategorii wiekowych. A to oznaczało, że pojedynków
było mnóstwo i emocje dorównywały skali upału.
– Nasz ,,Kurpiowski Jantar’’ to dla czołówki polskich
ringowców przedostatni sprawdzian przed lipcowymi
Mistrzostwami Polski w ringo, które odbędą się w
Jedliczu (podkarpackie) oraz Mistrzostwami Świata,
których organizatorami są Białorusini – poinformowała
nas Sylwia Smilgin-Kamińska, sędzia główny zawodów.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Stefan
Prusik, Wójt Gminy Lelis, który po powitaniu uczestników wraz ze wszystkimi odśpiewał Mazurka Dąbrowskiego, by tym samym upamiętnić, że „Kurpiowski
Jantar’’ odbywał się w roku 100-lecia odzyskania
niepodległości. Po zakończeniu turnieju wójt wręczył
najlepszym ringowcom nagrody i medale, a dodajmy,
że czołowi zawodnicy otrzymali także na pamiątkę
okolicznościowe koszulki.
Po rozpoczęciu organizatorzy postanowili w tym
roku wyróżnić nagrodami ,,Kurpiowskiego Jantara’’
Mariusza Wangryna i Marka Gila, trenerów i działaczy
z Polskiego Towarzystwa Ringo z Miłek i Goszczyna
którzy wychowali wielu mistrzów gry w ringo
– Impreza odbyła się dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Gminnej Rady Ludowych
Zespołów Sportowych z Lelisa.
Natomiast Urszuli Laska, dyrektor Zespołu Szkół
w Lelisie dziękujemy za udostępnienie sportowych
obiektów szkoły, pracownikom Szkoły Podstawowej
w Nasiadkach, Zespołu Szkół w Lelisie oraz Centrum
Kultury - Biblioteki i Sportu za pomoc w przeprowadzeniu turnieju – przekazała za naszym pośrednictwem
pani Sylwia.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

Sezon B-klasy zakończony. Pora na wnioski
GLKS Lelis pożegnał się z własnym stadionem
27 maja meczem z liderem rozgrywek Narew 1962
Ostrołęka. Drużyna gości, w składzie której występowało wielu pochodzących z naszej gminy, liczyła
na pewne i łatwe zwycięstwo, a licznie przybyli
kibice, obstawiani przez policję zainteresowaną ich
posturami i brakiem odzienia, szykowali triumfalne pieśni. Podopieczni trenera Jerzego Dawida,
którzy wystąpili w składzie: Kamil Dziczek, Piotr
Żebrowski, Konrad Kraśniewski, Konrad Gontarz,
Paweł Marzewski, Marcin Grala, Mateusz Mrozek,
Piotr Tumiński, Łukasz Bednarczyk, Hubert Nałęcz,
Daniel Kaliszewski, z rezerwą: Mateusz Golan, Jakub
Kaczyński, Mateusz Nadolny, wcale nie zamierzali
się poddawać. Wynik 3:5 pokazał, że mecz choć
przegrany, wcale do łatwych nie należał, a przecież
nasi gracze nie wykorzystali kilku „setek’’, jak to w
ciągu całego sezonu im się dość często zdarzało.
Ogółem rozegrano 22 kolejki meczów. GLKS zajął
10. pozycję, uzyskując 20 pkt., na co złożyło się 6
zwycięstw, 2 remisy i 14 porażek. Bilans bramek
wyniósł 42-84. Jeszcze na własnym stadionie było
jako tako, bo 20-30, ale już na wyjazdach, kiedy to

nie zawsze udawało się zabrać najlepszy skład bilans
ten wygląda raczej źle, bo 22-54. Przykładem może
być ostatni mecz tegorocznej ligi z wiceliderem
Koroną II Ostrołęka, który 3 czerwca nasi gracze
przegrali 8:3.
– No cóż, teraz przyjdzie pora wakacyjnych
rozgrywek LZS, będzie więc okazja do rozmów z
zawodnikami i może wreszcie uda się zebrać pakę,
która zechce systematycznie trenować, wyjeżdżać
na mecze, a nie szukać szczęścia w drużynach
sąsiadów. Jest wielu młodych graczy, ale muszą się
ograć, nabyć doświadczenia, bo gdzie jak nie u nas
rozpoczynać drogę na ligowe schody – ocenia sezon
trener Jerzy Dawid, dziękując władzom gminy za
wsparcie i cierpliwość, a także kolegom Dariuszowi
Mrozowi i Witkowi Kwiatkowskiemu za pomoc w
prowadzeniu klubu.
Tak więc poczekajmy do następnego sezonu, który rozpocznie się już z końcem sierpnia. W polskiej
piłce nożnej wszystko zaczyna się od B-klasy, więc
warto pracować.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Przedszkolaki
kochają sport
IX Gminna Olimpiada Przedszkolaka zorganizowana pod patronatem wójta Stefana Prusika
22 maja na szkolnym boisku w Białobieli stała się
prawdziwym świętem sportu.
Mnóstwo, bo aż 14 ciekawych konkurencji,
biegania, podrzutów, skoków, a wszystko w towarzystwie swoich pań nauczycielek i pomocników
ze szkolnego klubu „Białobielki’’. Do sportowej
rywalizacji stanęły wszystkie gminne przedszkola: z
Obierwi, z Łęgu Starościńskiego, z Nasiadek, z Łęgu
Przedmiejskiego, Dąbrówki, Lelisa, Olszewki oraz z
Białobieli. Organizator Rafał Kosek dwoił się i troił, a
mali sportowcy starali się z całych sił o zwycięstwo
dla siebie i swojego przedszkola. W nagrodę za
udział wszyscy olimpijczycy otrzymali pamiątkowe
medale, dyplomy oraz drobne upominki. Na zakończenie Olimpiady uczniowie wraz z opiekunami
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Bardzo
smakował po takim dniu pełnym emocji.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Piłkarze GLKS Lelis w meczu z Narwią na własnym stadionie

Jak widać humory dopisywały wszystkim małym olimpijczykom
i ich opiekunom

Rodzinne rowerowanie LZS
W przepięknych okolicznościach przyrody
wokół leśniczówki w Łęgu Starościńskim, dzięki wielkiej gościnności leśniczego Bogusława
Jerominka, 23 czerwca uczestnicy II Drużynowego Rodzinnego Rajdu LZS zmierzyli się w
sprawdzianie sprawnościowym, który wymyślił
dla nich organizator Dariusz Mróz. Rowerzyści,
którzy utworzyli 6 rodzinnych drużyn, które
wyruszyły na trasę z Lelisa, a po drodze uzyskiwały potwierdzenie przejazdu u sołtysów Moniki

Krystian (Długi Kąt), Tadeusza Dudy (Dąbrówka),
Jana Laskowskiego (Szafarczyska, punkt Rondo
Kurpiewskie) oraz Grzegorza Czelenia (Łęg Starościński). Po dotarciu na metę trzeba było zaliczyć
slalom z kapeluszami rzut piłeczką do kosza.
Oczywiście na czas i z rowerem. Ogółem I miejsce
zajęła ekipa Klubu Kolarskiego 24h (Aleksandra
Kowalska, Piotr Kowalski), drugie miejsce zajęła
drużyna „Złote Szprychy’’ (Daria Parzychowska,
Paweł Parzychowski), a trzecie zespół Lelisianki
(Dominika Zawrotna i Aniela Zawrotna). Następne miejsca zajęli kolejno:
Nasiadki Team (Sebastian Kamiński
i Bartosz Mróz), Babeczki (Edyta
Pyskło, Zofia Pyskło), Łodziskie Trio (
Marcelina Wołosz, Aleksander Wołosz
i Sylwia Piątek Wołosz). Emocji było co
niemiara, zaś po rajdowych trudach
czekały na wszystkich atrakcyjne
nagrody, ognisko z kiełbaskami, lody
i wspólne zdjęcie z wójtem Stefanem
Prusikiem, który składał wszystkim
rodzinom, kultywującym wspólne
rowerowanie, serdeczne gratulacje.

Uczestnicy rodzinnego rajdu rowerowego z organizatorami po wręczeniu nagród

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Dobre wyniki
lekkoatletów
Lekkoatleci reprezentujący ZS w Lelisie bardzo dobrze wypadli na Mistrzostwach Powiatu
Ostrołęckiego w indywidualnej LA, które odbyły
się 17 maja w Kadzidle. W swoich konkurencjach
zwyciężyły: Julita Kowalczyk (III PG) bieg 800 m.
czas 2,43;00, Łucja Kurpiewska Łucja (III PG), skok
w dal – 4,30 m, Julia Kaczyńska (II PG) skok w dal
– 4,91 m, Michał Kaliszewski (II PG) bieg 300 m.
czas 41,87 . Na drugich miejscach uplasowali się
Izabela Ejzemberg (II PG) bieg 100 m., czas
14,14 oraz Mateusz Choroszewski (III PG) bieg 800
m. czas 2,25;00. Miejsca premiowane awansem
do Mistrzostw Między powiatowych uzyskali
także: IV m. – Patrycja Gontarzewska (II PG) bieg
100 m., czas 14,71 oraz VI m – Maciej Sęk (II PG)
skok w dal – 4,50 m.
W zawodach między powiatowych na tym
samym stadionie 29 maja Julita Kowalczyk zajęła
II miejsce z czasem 2.47,59 a Julia Kaczyńska
zwyciężyła w swoim roczniku skoku w dal z
wynikiem 4,77 m.
Tomasz Jóźwiak
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CK-BiS informuje i zaprasza…
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Od 2 lipca, godz. 10.00 – Wakacje na wesoło, według osobnego harmonogramu zamieszczonego na stronie CK-BiS oraz plakatach.
15 lipca, godz. 12.00, kościół parafialny w Lelisie – Inauguracja obchodów 25-lecia powstania parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
22 lipca, godz. 10.00, stadion w Gibałce – Otwarty Turniej LZS w piłce nożnej.
4 sierpnia, godz. 14.00, boisko Długi Kąt – Dożynkowy turniej plażowej piłki siatkowej.
12 sierpnia, godz. 9.00, stadion ZS w Lelisie – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
12 sierpnia, godz. 10.00, boisko – Dożynkowy Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
19 sierpnia, godz.12.00, plac przy CK-BiS – Impreza regionalna „Dożynki na Kurpiach’’ połączone z obchodami 25-lecia parafii pw. MBNP w Lelisie. W programie między innymi: Masza św.
polowa, korowód z wieńcami dożynkowymi oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec, widowisko
dożynkowe i prezentacje artystyczne gmin kurpiowskich, koncert Orkiestry Kurpiowskiej,
występ kapeli z Łochowa, koncert zespołu AKCENT Zenka Martyniuka, POWER BOY, zabawa
taneczna, wesołe miasteczko, darmowe zabawki dmuchane dla dzieci, malowanie twarzy, symulator jazdy motocyklem, konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym WORD, w którym
nagrodą jest rower
25 sierpnia, godz. 15.00, boisko i świetlica wiejska w Durlasach – Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata”.

Jesteśmy po prostu
dla ludzi
Najlepszą inwestycją jest inwestycja w drugiego
człowieka – pod takim hasłem CK-BiS organizuje na
terenie naszej gminy cykl kursów i szkoleń dla mieszkańców. Jak poinformował dyrektor Bartosz Podolak
odbył się kolejny już kurs komputerowy w Obierwi,
zorganizowano szkolenie z języka angielskiego
dla dorosłych w Lelisie oraz szkolenie w zawodzie
przedstawiciela handlowego, a także zebrano grupę
na kurs komputerowy, który odbywał się w Durlasach.
– Szkolenia mają na celu aktywizację osób biernych zawodowo z terenu gminy. Dzięki nabytym
umiejętnościom będą oni mieli większą szansę na
zatrudnienie w dobrze płatnym zawodzie. Takie
szkolenia to również nowe kontakty i wymiana
doświadczeń wśród mieszkańców Wszystkie kursy i szkolenia są dla mieszkańców naszej gminy
bezpłatne. Środki finansowania każdego kursu pochodzą w 100 proc. z UE – dodaje Bartosz Podolak.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Strażacy podnieśli krzyż
Przed obchodami 25.lecia powstania parafii w Lelisie, które rozpoczną się 15
lipca, strażacy z leliskiej OSP 9 czerwca pomogli proboszczowi ks. Januszowi
Kotowskiemu dokonać wymiany krzyża misyjnego przy kościele pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Nowy dębowy krzyż z kurpiowskimi zdobieniami,
który będzie poświęcony 15 lipca, zamienił na dotychczasowym postumencie
zmurszały krzyż, który 34 lata temu ufundował Czesław Aptacy, były kościelny
w ówczesnym kościele. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

Urząd Gminy przypomina, że...
Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
III rata do 15 września 2018 r.
W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy
(Nr konta: 05892200090000061920000010)
Pamiętajmy, że: dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy
Lelis za pomocą instrumentu płatniczego (kartą płatniczą i telefonem), w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Urząd Gminy informuje...
Urząd Gminy w Lelisie informuje, że od 1 marca 2018 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

Znajomość obsługi komputera przyda się w każdym wieku
stwierdzili uczestnicy kursu komputerowego w ramach
cyklu „Kompetencje językowe i komputerowe dla rozwoju
Mazowsza’’ w świetlicy w Durlasach, których odwiedziliśmy
30 maja

Szanujmy pracę
strażaków
Jakich narzędzi używają strażacy przy ratowaniu uczestników wypadku drogowego, co jest
potrzebne aby ugasić pożar i jak zabezpieczyć się
przed skutkami nagłego zasłabnięcia – na te i inne
pytania odpowiadali druhowie z OSP w Lelisie 21
maja w trakcie strażackiej lekcji, której udzielali
uczniom miejscowej szkoły. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości – 40 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) – w wysokości 60
złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
Jednocześnie Urząd Gminy informuje, że nie zmienił się sposób dokonywania płatności. Dokonywać ich można w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na indywidualne numery kont, które
mieszkańcy otrzymali po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uwaga: Przypominamy, że płatności za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić: za
maj i za czerwiec do 10 lipca 2018 r.
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