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Dobra kuźnia sportów walki
Druga gala sportów walki Kurpiowska Kuźnia Mistrzów w Lelisie po raz kolejny wzbudziła
duże zainteresowanie kibiców z
całego regionu. Tym razem dla
fanów sportów walki klub Fight
Academy z Ostrołęki wspólnie z
CK-BiS w Lelisie przygotował 24
marca świetnie oprawioną galę.
Licznie przybyła publiczność obejrzała nie tylko
walki bokserskie, kick boxingu i MMA ale także
pokazy dziecięcego karate, a nawet popisy mistrza
karate, starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła i
jak się okazało sprawnego wójta Stefana Prusika,
którzy nie tylko sponsorowali drugą leliską galę, ale
także wręczali nagrody. Do tego urodziwe hostessy,
konkursy dla widzów, blaski świateł, ceremonie
wręczania cennych nagród od hojnych sponsorów,
jednym słowem tylko telewizji brakowało, choć
nagrania dla ,,Mojej Ostrołęki’’ zostały zrobione.
W ringu zaprezentowało się dwudziestu dwóch
zawodników w walkach punktowanych z klubów
m.in. z Mławy, Wyszkowa, Suwałk, Włocławka, Augustowa, Warszawy i Ostrowi Mazowieckiej. W pokazo-
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Dawid Pach pokazał kurpiowskiego ducha

wej walce rozpoczynającej galę zaprezentowało się
dwóch młodych podopiecznych trenera Arkadiusza
Ludwiczaka – Kornel Dębowski i Oskar Banach.
Oczywiście największe emocje naszych kibiców
wywołał swoją postawą i walecznością kończący

sportową karierę Dawid Pac z Lelisa. W bokserskim
pojedynku w kategorii – 75 kg Dawid, bardzo
doświadczony i zasłużony sportowiec, który zadedykował pożegnalną walkę swojej żonie, pewnie
pokonał na punkty Mateusza Mościckiego (Gimnazjon Apin Wyszków).
Znawcy sportów walki najwyżej ocenili pojedynki, jakie stoczyli w walce bokserskiej w kategorii
– 67 kg powracający do barw ostrołęckiej Victorii
reprezentant kraju Marek Pietruczuk, który stoczył
bardzo emocjonujący pojedynek z Adrianem
Ahmadem (Knockout Warszawa) i wygrał go na
punkty, a także w formule K1 – 93 kg Karol Łasiewicki (Fight Academy Ostrołęka), który pokazał wielką
moc mierząc się z Cezarym Sekleckim (Akademia
Mieszanych Sztuk Walki). Podopieczny trenera
Arkadiusza Ludwiczaka wygrał na punkty, choć
miał okazję, aby skończyć widowisko przed czasem.
Warto więc było skorzystać z oferty, jaką przygotował nasz CK-BiS i dyr. Bartosz Podolak, by spędzić
emocjonujący wieczór w Lelisie. Miejmy nadzieję,
że za rok będzie podobnie, a może jeszcze lepiej.
Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz
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XXXIV sesja Rady Gminy odbyła się 28 marca w
sali Urzędu Gminy. Radni dokonali niezbędnych
zmian budżetowych oraz podjęli uchwały dotyczące podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym a także
podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Poza szczegółami
dotyczącymi nazw instytucji nie zaszły zmiany w
dotychczasowych lokalizacjach i granicach.
Ważnym wydarzeniem stało się wprowadzenie
na terenie gminy Lelis Programu „Leliska Karta
Seniora”, którą poparli wszyscy radni, a wójt na
tej podstawie wyda odpowiednie zarządzenie
wykonawcze.
W sprawach różnych radny Kazimierz Gers zwrócił się z wnioskiem o utworzenie funduszu pomocy
dla osób ciężko chorych, a których leczenie jest
bardzo drogie i nie można tego pokryć z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie zwrócił się
z prośbą do radnych i sołtysów o pomoc finansową
dla mieszkańca Olszewki, którego leczenie kosztować będzie około 200 tysięcy złotych. Potrzebne
jest każde wsparcie, środki można przekazać na
konto ogłoszone w Urzędzie Gminy.
Wójt Gminy Stefan Prusik stwierdził m. in., że
apel radnego K. Gersa jest bardzo ważny, bowiem
w gminie obecnie mamy kilka osób, które zmagają
się z ciężkimi chorobami i potrzebują środków na
nierefundowane leki. Jednak na tę chwilę nie ma
możliwości prawnych aby taki fundusz ze środków finansowych Gminy wydzielić – powiedział
Stefan Prusik.
Odnosząc się do Leliskiej Karty Seniora wójt
poinformował, że zaproponowana karta seniora
umożliwi skorzystanie z 50% zniżki do zakupu
biletów do kina objazdowego w CK-BiS, na zajęcia
dla seniorów, za wstęp na pływalnię w Parku Wodnym w Ostrołęce oraz wstęp do kinowej Akademii
Edukacji Filmowej i DKF przy OCK w Ostrołęce,
ale w przyszłości być może, że poszerzymy ofertę. Przede wszystkim zobaczymy jakie będzie
zainteresowanie ze strony seniorów – dodał wójt.

W trakcie XXXV sesji Rady Gminy, która odbyła się
27 kwietnia w sali Urzędu Gminy, radni zapoznali
się ze sprawozdaniami za 2017 r. ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz informacją o
stanie bezpieczeństwa pożarowego za 2017 r. Na sesję
przybyli, by udzielić wyjaśnień zastępca Komendanta
Miejskiego Policji Andrzej Dziadak oraz zastępca
Komendanta Miejskiego PSP Grzegorz Pragacz. Wójt
poinformował, że trwają rozmowy umożliwiające
utworzenie posterunku Policji w nowym Urzędzie
Gminy, a także, iż wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie kwotą 50 tys. zł remontu remizy OSP w
Lelisie. Zaapelował także do mieszkańców gminy, a
zwłaszcza młodzieży o wstępowanie do OSP, bowiem,
wobec stale rosnących wymagań, zaczyna brakować
odpowiednio wyszkolonych i sprawnych strażaków
do zespołów ratowniczo-pożarniczych.
Po podjęciu uchwał określonych porządkiem obrad
przew. Jan Mrozek zwrócił się do sołtys wsi Obierwia
Marianny Pierzchały z pytaniem, czy podtrzymuje
zgłoszoną na piśmie rezygnację z pełnionej funkcji.
Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi J. Mrozek
zarządził głosowanie nad uchwałą o zarządzeniu
wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Obierwia,
którą przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących
się. Wójt i przewodniczący Rady wręczyli pani Mariannie, bardzo zasłużonej dla samorządności w Gminie
kwiaty i okolicznościowe podziękowanie. Podobnie
okazały bukiet oraz kosz z podarunkami przekazali

Grzegorz Pragacz

Andrzej Dziadak

pani Mariannie koleżanki i koledzy sołtysi.
– Bardzo chcę podziękować za te słowa uznania
i życzliwości za te wiele lat mojej pracy jako sołtysa.
Jestem Wam wszystkim ogromnie wdzięczna – powiedziała z trudem powstrzymując łzy dotychczasowa pani sołtys.
Występując na zakończenie sesji wójt przekazał
nowy komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
o włączeniu terenu gminy do rejonu zagrożonego
chorobą ASF, a także o przepisach nowego prawa
łowieckiego, które obowiązują od 1 kwietnia i dotyczą m.in. włączenia sołtysów w procedury ustalania
odszkodowań za straty łowieckie, oraz o zapisach
ustawy o ochronie danych osobowych, która zacznie
obowiązywać od 25 maja.
Antoni Kustusz / Fot. Antoni Kustusz

Podziękowania dla Marianny Pierzchały, wieloletniej sołtys Obierwi

Bruksela zdobyta
Zaproszenie do odwiedzenia Brukseli, ogłoszone w sierpniu ub. r. przez europosła Jarosława
Kalinowskiego (PSL) na regionalnych dożynkach
urzeczywistniło się 7 kwietnia, kiedy to spod CK-BiS w Lelisie wyruszyła na zwiedzanie Brukseli i
Antwerpii w Belgii 20-osobowa grupa radnych,
sołtysów wraz z wójtem Stefanem Prusikiem i dyr.

Pożegnanie przy leliskim kamieniu

CK-BiS Bartoszem Podolakiem. Przed wyjazdem
wszyscy ustawili się przed głazem w Lelisie, bo
dotknięcie tego kamienia przynosi szczęście w
podróży. W Belgii było bardzo ciekawie i wesoło,
co zgodnie potwierdzili wszyscy wycieczkowicze,
a dodatkowo potwierdza zdjęcie, które otrzymaliśmy od Kamila Stepnowskiego, sołtysa Aleksan-

drowa, który skorzystał z zaproszenia i zdobywał
Brukselę. W trakcie oficjalnego spotkania w Parlamencie Europejskim przekazano europosłowi
Jarosławowi Kalinowskiemu ogromną i misterną
wycinankę wykonaną przez artystkę ludową Wiesławę Chaberek, co widać na zdjęciu. (ak)
Fot. Antoni Kustusz, Kamil Stepnowski

W siedzibie Parlamentu Europejskiego z Jarosławem Kalinowskim

Czystość ma swoją cenę
Z Wójtem Gminy Stefanem Prusikiem rozmawiamy o systemie
odbioru śmieci i dbania o czystość środowiska w naszej gminie.
– Panie wójcie, wprowadzone w tym roku nowe
stawki za odbiór odpadów wywołały wiele dyskusji.
Zmiana była dość radykalna, co wpłynie na budżet
wielu rodzin. Jak więc obecnie przedstawia się
system odbioru śmieci na terenie naszej gminy?
– Rzeczywiście, nowe stawki za wywóz śmieci z gospodarstw domowych, budzą wiele emocji. Ale mam
nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy zrozumieją
wymogi tego systemu i nadal, tak jak dotychczas, będą
troszczyć się o czystość otaczającego nas środowiska,
co jest często zauważane przez osoby odwiedzające
naszą gminę. Pamiętajmy, że od lipca 2013 roku to na
samorządy został nałożony obowiązek gospodarowania
odpadami na swoim terenie. Wcześniej sami mieszkańcy decydowali o tym jaka firma odbierze od nich odpady
oraz za jaką cenę. W rezultacie tej zmiany Gmina Lelis
organizowała coroczne przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości. Po
rozstrzygnięciu przetargów ceny usług kształtowały się
na następującym poziomie:
za okres od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. kwota
łączna wyniosła 562 175, 04 zł, (za jeden rok obowiązywania umowy);
za okres od 01.07.2014r. do 31.12.2016r. kwota łączna
- 1.481 457, 60 zł (za 2,5 roku obowiązywania umowy);
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. kwota łączna
- 590 439, 97 zł ( za jeden rok obowiązywania umowy);
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. kwota łączna
- 1 087 561,73 zł ( za jeden rok obowiązywania umowy)
Trzeba jednak pamiętać, że kwota wynikająca z przetargu
jest to tylko jedną składową systemu odbioru odpadów
i utrzymania czystości w gminie. Do opłaty za usługę
odbioru śmieci i zagospodarowanie odpadów z gospodarstw domowych trzeba bowiem doliczyć, zgodnie z
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
także koszty, które obciążają budżet gminy, takie jak:
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
obsługę administracyjną tego systemu (programy
komputerowe, wynagrodzenie pracownika)
edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
– System działał w miarę stabilnie i pokazywał
pozytywne zjawiska, jakimi było zmniejszenie się
zaśmiecenia w lasach, objęcie nim prawie wszystkich gospodarstw domowych. A jednak trzeba było
dokonać zmian. Co więc legło u podstaw wyraźnej
zwyżki opłat za wywóz śmieci, bo to szczególnie
wywołuje duże emocje wśród mieszkańców?
– No cóż, mimo stosunkowo niskich kwot przetargowych jakie uzyskaliśmy w latach ubiegłych, kwota

ostatniego przetargu znacznie wzrosła. Zmusiło to
gminę do ustalenia nowych stawek za odpady w celu
zbilansowania tego zadania. Pamiętajmy, że zgodnie z
prawem gmina nie może ani zarabiać na odbiorze odpadów, ani dopłacać do tego systemu. Niestety, podczas
przeprowadzonej dwukrotnie procedury przetargowej w 2017 roku na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w naszej gminie, roku spośród sześciu
firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych mogących
ubiegać się o realizację tego zadania ofertę złożyła tylko
jedna firma. Kwota którą zaoferowała firma w pierwszym, jak i drugim przetargu była taka sama i znacząco
przewyższała kwotę dochodów planowanych z tytułu
opłat za zagospodarowanie odpadów ponoszonych
przez mieszkańców przy stawkach kształtujących się
na poziomie 25 złotych za odpady zbierane w sposób
selektywny oraz 40 zł za odpady zbierane w sposób
nieselektywny (zmieszany).
Wzrost wartości ceny odbioru i zagospodarowania
odpadów w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wyniósł aż 84 proc.! Kwota, jaką musiałaby dołożyć Gmina
przy pozostawieniu stawek w nie zmienionej formie
wynosiłaby aż 470 870,53 zł. To okazało się niemożliwe,
bo przypomnę, że Gmina nie może ani zarabiać na
odpadach, ani dopłacać do funkcjonującego systemu.
W tej sytuacji nieuniknionym stało się podjęcie stosownych uchwał przez Radę Gminy w Lelisie, w których
ustalono wysokość opłaty za odpady do 40 zł za odpady
selektywne i 60 zł za zbierane w sposób nieselektywny.
Według naszych wyliczeń stawki te, choć tak wysokie
nie pokrywają wszystkich koniecznych nakładów w
tym zakresie, ale skoro taką decyzję podjęli radni Rady
Gminy, to ja muszę się do tych decyzji zastosować.
– Czy istnieją jakieś możliwości obniżenia kosztów
wywózki śmieci, a tym samym obniżenia stawek
opłat? Jeśli istnieją, to jakie?
– Gminy nie mają za dużego pola manewru w kształtowaniu się cen rynkowych dotyczących zagospodarowania odpadów. Wpływają na to przede wszystkim
bardzo szybko rosnące ceny zagospodarowania za
tonę odpadów zmieszanych na składowisku, które
są obciążane tzw. opłatą środowiskową. W 2017 roku
wynosiła ona 120,76 zł za tonę, w 2018 r. – od 170 zł za
tonę, do aż 270 zł za tonę jaką trzeba będzie zapłacić w
roku 2020 r. Istnieją zresztą realne obawy o dalszy wzrost
cen tej usługi. W tej sytuacji tylko dokładniejsza segregacja śmieci prowadzona przez mieszkańców może
spowodować powstawanie mniejszej ilość odpadów
zmieszanych, a więc tych które trafiają na składowiska.

Rodzina Trzy Plus
Gminny program „Rodzina Trzy Plus”, który
realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej,
zyskuje coraz większą popularność. Obecnie w
programie uczestniczy 64 rodziny. Wydano 347
kart, tj. 127 kart dla rodziców/opiekunów i 220
kart dla dzieci.
Karta „Rodzina Trzy Plus” uprawnia do: 50%
zniżki na zakup biletów do kina objazdowego w
Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie, 50%
zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu
w Lelisie, 50% zniżki na zakup biletów na wstęp
na pływalnię w Parku Wodnym AQUARIUM w
Ostrołęce, 50% zniżki na zakup biletów wstępu do

Owszem, możliwym jest podjęcie próby zmniejszenia
częstotliwości odbioru opadów segregowanych, ale
zawarcie takich wytycznych w warunkach przetargu
może jednak odnieść odwrotny skutek. Może bowiem
się okazać, że kwoty zaproponowane przez firmy wcale
nie będą niższe, a istnieje realne zagrożenie, że mieszkańcy pozostaną ze śmieciami na dłuższe okresy, co
może powodować spory problem w gospodarstwach
domowych i w ich środowisku.
Moim zdaniem działaniami, które mogą poprawić jakość
świadczonych usług w tym zakresie, jak i mogącymi
wpłynąć na koszty odbieranych odpadów, jest rozbicie
postępowań przetargowych odrębnie na transport i odrębnie na zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy
Lelis. Może to być również stworzenie mieszkańcom
możliwości częstszego korzystania z PSZOK. Planowana
data zakończenia budowy przewidziana jest na koniec
maja br. To również w przyszłości powinno znaleźć
odbicie w kształtowaniu się cen i z tą właśnie myślą
realizowana jest ta inwestycja.
– Oczywiście zbiórka odpadów przynosi efekty ekologiczne. Jak to wygląda w naszej gminie?
– Poziomu segregacji śmieci na koniec 2014 r. wynosił
61,3 %, a na koniec 2017 r. wynosił już ponad 83 %. Co
to oznacza? Oznacza, że znacznie wzrosła świadomość
mieszkańców, jak postępować z odpadami. W efekcie
nastąpiło zmniejszenie ilości odpadów przy drogach
czy w lasach. Tę postawę, nazwijmy ją proekologiczną,
potwierdza brak informacji do naszego Urzędu Gminy
od mieszkańców o nielegalnym spalaniu odpadów, a
za to coraz częściej spotykamy się z opinią, że dbałość
o środowisko jest modne i na topie. Budująca jest
dla mnie postawa zwłaszcza młodych ludzi i szeroka
edukacja w naszych szkołach. To zasługuje na wyrazy
uznania. Dlatego bardzo chcę podziękować mieszkańcom naszej gminy za zrozumienie tej trudnej sytuacji,
za ich proekologiczne podejście do sprawy czystości
środowiska. Oczywiście czystość taka ma swoją cenę, zaś
koszty wszelkich działań obniżających zanieczyszczenie
środowiska musimy ponosić wspólnie.
- Dziękuję za rozmowę
Antoni Kustusz

Asfalt zamiast żwiru
kinowej Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz dostępu do repertuaru
premierowego w Ostrołęckim Centrum Kultury w
Ostrołęce, a także 50% zniżki na zakup biletów
na lodowisko i wypożyczenie łyżew w Miejskim
Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i
Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.
Karty wydawane są dla rodzin, które zamieszkują na terenie Gminy Lelis, posiadają na utrzymaniu
troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub
do25 roku życia gdy dziecko kontynuuje naukę,
zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez
ograniczenia wieku.
Danuta Piersa

W kwietniu ukończono układanie asfaltu na dotychczas żwirowych ul. Słonecznej i ul. Sportowej w Lelisie oraz w kolonii Pyskły
w Łęgu Przedmiejskim.

Fot. Antoni Kustusz
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Liczy się każda sprawa
– Szybkie załatwianie spraw to jedno z podstawowych oczekiwań wobec nowoczesnej administracji. Wydłużający się czas trwania postępowań nierzadko dezorganizuje ludziom plany, a w przypadku przedsiębiorców
może oznaczać odkładanie w czasie ważnych inwestycji lub wręcz rezygnację z ich podjęcia. Dlatego przywiązujemy wielką wagę do staranności i niezwłoczności nadania biegu każdej sprawy z jaką Obywatele zwracają
się do pracowników Urzędu Gminy – stwierdza wójt Stefan Prusik.
Urząd Gminy w Lelisie prowadząc obsługę gminy
i jej mieszkańców wykonuje zadania własne oraz
zadania zlecone.
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Decyzje administracyjne
W 2017roku pracownicy naszego Urzędu wydali
ogółem 6356 decyzji administracyjnych, w których
rozstrzygane były indywidualne sprawy, w tym:
5134 decyzje wymiarowe ustalające wysokość
łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od
nieruchomości,
952 decyzje przyznające zwrot części podatku akcyzowego,
82 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
54 decyzje lokalizacyjne w pasie drogowym,
52 decyzje zmieniające decyzje wymiarowe,
34 decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie
drogowym – ustalające opłaty,
14 decyzji na rozgraniczenie nieruchomości,
14 decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia
młodocianych,
11 decyzji w sprawie wycinki drzew,
3 decyzje dot. wymeldowania z miejsca pobytu
stałego,
3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięć,
2 decyzje w sprawie umorzenia podatków,
1 decyzja w sprawie wydania dowodu osobistego.
Liczba wydanych decyzji w stosunku do roku 2016
zwiększyła się o 389, tj. o 6,6%.
Z analizy wynika, że o 14,2% (o 639) zwiększyła
się liczba decyzji wymiarowych , o 32,2% (20) liczba
decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
natomiast zmniejszyła o 90% (102) liczba decyzji w
sprawie wycinki drzew, o 81,3% (61) liczba decyzji
na rozgraniczenie nieruchomości, o 65,6% (99) liczba
decyzji zmieniających decyzje wymiarowe.
Od wydanych decyzji złożono 3 odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzje
zostały utrzymane w mocy.
Postanowienia
Postanowienie jest indywidualnym aktem administracyjnym. Postanowienia dotyczą poszczególnych
kwestii wynikających w toku postępowania administracyjnego, lecz nie rozstrzygają one o istocie sprawy,
chyba że przepisy kodeksu (KPA) stanowią inaczej.
W roku ubiegłym Urząd wydał 176 postanowień,
m.in.:
opiniujących wstępny projekt podziału - 86 ,
dotyczących podatków – 47,
dotyczących podatku od środków transportowych
– 26,
na rozgraniczenie nieruchomości – 16,
o sprostowaniu błędów i omyłek – 1.
Liczba wydanych postanowień, w porównaniu do
2016 r., zmniejszyła się o 359, tj. o 67%.
Zaświadczenia
Na podstawie żądania osoby uprawnionej wniesio-

nego na piśmie lub ustnie do protokołu wszczynane
było postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia.
Zaświadczenia wydaje się, jeżeli:
1)		 przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
2)		 o zaświadczenie ubiega się osoba, która ma
interes prawny w urzędowym potwierdzeniu
określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenia są wystawiane niezwłocznie, od
ręki, a w przypadku konieczności dokonania
czynności technicznych lub przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego obowiązuje termin maksymalnie ustalony na siedem dni
W 2017 roku wydano ogółem 1516 zaświadczeń,
w tym :
z zakresu USC (zaświadczenia i odpisy) – 420,
o posiadaniu gospodarstwa rolnego i niezaleganiu
w podatkach –502 ,
przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach
zagospodarowania – 165,
w sprawach meldunkowych – 196,
wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania – 93,
nadanie numeracji dla nowych budynków – 55,
o utracie dowodu osobistego – 47,
o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego – 34,
o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za
granicą – 2,
o stanie cywilnym – 2.
Pozostałe czynności administracyjne
Pracownicy Urzędu wykonują także inne zadania,
które wymagają odrębnej formy załatwienia, m.in.
przyjęto 1197 wniosków o wydanie dowodu osobistego,
wydano 1181 dowodów osobistych,
unieważniono dowodów osobistych – 1342,
sporządzono 112 aktów stanu cywilnego (aktów
urodzeń – 3, aktów małżeństwa – 53 i aktów zgonu-56),
podjęto czynności materialno-techniczne z zakresu
USC na wniosek – 15,
załatwiono 17 wniosków o udostępnienie danych
osobowych,
przyjęto 228 wniosków o wpis do CEIDG (nowe – 51,
zmiana wpisu – 66, zawieszenie – 49, wznowienie – 23,
wykreślenie – 39),
udzielono 54 informacje publiczne,
wydano 29 poświadczeń o osobistym prowadzeniu
gospodarstwa rolnego.
Z reguły pracownicy załatwiający indywidualne
sprawy obywateli równolegle wykonują szereg innych
zadań administracyjnych oraz zadań o charakterze
gospodarczym. Nasilenie prac tego typu jest różne na
poszczególnych stanowiskach, ale każdy pracownik
stara się sprawnie załatwiać sprawy obywateli, bez
zbędnego oczekiwania w kolejkach.
Najczęstszymi problemami, z jakimi zwracali się
interesanci były:
1) budowa i modernizacja dróg i oświetlenia
ulicznego na terenie gminy,
2) brak stałego źródła dochodu, zwłaszcza w
rodzinach wielodzietnych, bezrobocie,
3) zanieczyszczenie środowiska oraz inne.

W 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynęła jedna
skarga na działalność pracownika Urzędu Gminy w Lelisie. Skarga została uznana za bezzasadną, ponieważ
zarzuty zawarte w skardze nie znalazły potwierdzenia.
Ponadto do Wójta Gminy Lelis wpłynęły 3 wnioski
dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom. 2 wnioski dotyczyły opieki nad zwierzętami
i zostały częściowo załatwione pozytywnie, natomiast
1 wniosek został załatwiony negatywnie – dotyczył
publikowania centralnego rejestru umów na Biuletynie Informacji Publicznej. Umowy zawierane przez
Gminę stanowią informację publiczną, natomiast
udostępnianie tego rodzaju informacji jest czynnością materialno-techniczną. Obecnie obowiązujące
przepisy prawa nie przewidują obowiązku tworzenia
rejestru wszelkich umów zawieranych przez Gminę i
publikowania go w Biuletynie Informacji Publicznej.
Do kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy w ubiegłym roku nie wpłynęły żadne skargi
ani wnioski.
Do Rady Gminy Lelis wpłynęły 4 skargi, w tym 3
skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i
1skarga na wójta. Skarga na wójta dotyczyła praktyk
stosowanych przy zatrudnieniu pracowników w
ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
Po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego
okazało się, że adresat skargi jest nieznany i nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, ani na terenie
gminy. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z
2002 r. Nr 5, poz.46) skargi i wnioski niezawierające
imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpoznania. Natomiast skargi na
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły,
zdaniem skarżącego się, nienależytego wykonywania
obowiązków przez kierownika, przeprowadzenia kontroli merytorycznego i poprawnego rozpatrywania
spraw, nie udzielenia pomocy osobie ciężko chorej.
Skargi zostały uznane za bezzasadne, ponieważ zarzuty przedstawione w skargach były bezpodstawne.
Skargi zostały rozpatrzone w terminie ustawowym
Warto pamiętać, że przewodniczący Rady Gminy
Lelis przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia w
godzinach od 1500 do 1700. Natomiast Wójt Gminy
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w
poniedziałki w godzinach od 1500 do 1700 i we wtorki
w godzinach od 900 do 1300. Informacja o dniach i
godzinach przyjęć jest wywieszona na widocznym
miejscu w budynku Urzędu Gminy i w siedzibach
każdej jednostki organizacyjnej gminy. Zgłaszający
się w danej sprawie interesanci przyjmowani są bez
zbędnej zwłoki i informowani są wyczerpująco w interesującej ich sprawie. Pozostali pracownicy przyjmują
interesantów codziennie w godzinach urzędowania.
Sporządziła:
Halina Gontarzewska

Wyróżnienia dla bibliotekarek

Wielkopostne śpiewanie

Wkład w popularyzację czytelnictwa i krzewienie
kultury pań pracujących w gminnej bibliotece w Lelisie został udokumentowany w ,,Zeszycie Bibliotecznym’’ nr 1/2018 wydanym przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce.
Jak wynika z tej analizy biblioteki naszej gminy mogą
się poszczycić największą w powiecie ostrołęckim
liczbą nowości zakupionych w 2017 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców. W zeszłym roku było to
16,22 egz. co dało bibliotece z Lelisa drugą pozycję w
rankingu. Także w bieżącym roku na bibliotecznych
półkach przybyło nowości czytelniczych, co dla miłośników książek będzie zapewne miłym zaskoczeniem.
Również pod kątem wypożyczeń biblioteki z
terenu gminy Lelis okazały się bezkonkurencyjne
i ulokowały się na pierwszej pozycji z wynikiem
329,40 wypożyczeń na 100 mieszkańców ogółem, a
więc zarówno do domu, jak i na miejscu w czytelni,

W niedzielę 18 marca w kościele parafialnym
w Amelinie odbył się XIV Przegląd Pieśni Wielkopostnych ,,Miłość darem Krzyża’’. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Św., która odprawiona była
w intencji uczestników Przeglądu Pieśni Wielkopostnych. W gronie licznych wykonawców z różnych gmin i środowisk znalazły się także zespoły i
soliści z naszej gminy. Przed amelińskim ołtarzem
wystąpiła męska grupa śpiewacza w Lelisa i Nasiadek, która wykonała pieśni ,,Ojcze Boże Wszechmogący’’ oraz ,,Już Cię żegnam najmilszy synu
Chrystusie’’, efektownie ubrany chór pan z Klubu
Seniora przy CK-BiS, a także Izabela Marzewska
i Jadwiga Mrozek. Wszystkie zespoły oraz soliści
otrzymali pamiątki i książki, które wręczyli radny
wojewódzki Marian Krupiński oraz wójt gminy
Krasnosielc Paweł Ruszczyński, a nad przebiegiem
przeglądu, organizacją słodkiego poczęstunku
i rozwiązywaniem wszelkich problemów organizacyjnych czuwał, jak zawsze uśmiechnięty i
zabiegany ksiądz Szczepan Borkowski, proboszcz
parafii w Amelinie.
W ramach Przeglądu w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Amelinie odbyła się
pokonkursowa wystawa prac plastycznych o
tematyce wielkanocnej, wystawa prac twórców
ludowych oraz degustacja potraw wielkopostnych
przygotowanych przez lokalne Koła Gospodyń
Wiejskich. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

Najlepsze efekty przynosi systematyczna praca z dziećmi

przy tym wypożyczeń książek, czasopism i e’booków.
Daje to nam także miejsce pierwsze, bo na jednego
czytelnika wypada 24,87 wypożyczeń, co stanowi
najlepszy wynika na 12 bibliotek publicznych w
powiecie Ostrołęckim.
Jako jedna z nielicznych gmin utrzymujemy stały,
bardzo wysoki poziom filii na terenie gminy Lelis.
Znajdujemy się tu na drugiej pozycji zaraz po mieście
Ostrołęka. Wśród statystyk dotyczących liczby czytelników uplasowaliśmy się na trzecim miejscu zaraz
po Ostrołęce – 16,75 i Goworowie – 16,51. Lelis ma
tu wynik 13,25 w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
– Tak dobre wyniki dają nam powód do dumy i motywację do dalszej ciężkiej pracy, czego efektem jest
pierwsze miejsce w rankingu bibliotek publicznych
w zakresie udostępniania materiałów bibliotecznych
(książki, czasopism). Moim zdaniem takie wyniki są
efektem ciężkiej pracy naszych pań, prowadzenia
przez nie licznych działań kulturalno-oświatowych,
ciągłego dokształcania się oraz staranności w doborze
nowości bibliotecznych. Wszystkim paniom bibliotekarkom serdecznie dziękuję za pracę, a czytelnikom
za to, że tak chętnie nas odwiedzają. Zapraszamy do
naszych bibliotek, gdzie czekają już kolejne nowości
biblioteczne, liczne zajęcia i zabawy edukacyjne dla
dzieci oraz miła i sympatyczna obsługa – poinformował nas Bartosz Podolak, dyrektor Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie.
Antoni Kustusz
Fot. archiwum

W uznaniu zasług i jako wzór dla innych
W Ostrołęckim Centrum Kultury12 marca po raz siedemnasty prezes Związku
Kurpiów wręczył Kurpiki osobom i instytucjom zasłużonym dla Kurpiowszczyzny.
– Kurpiki, nazywane kurpiowskimi Oskarami, przeznaczone są dla tych, którzy dbają o to przysłowiowe
nasze gniazdo – mówił Mirosław Grzyb, prezes
Związku Kurpiów. – O naszą ziemię, o naszą kulturę,
o naszą tożsamość. Przeznaczone są dla rodowitych
Kurpiów i nie Kurpiów. Trafiają na Kurpie Zielone i
Białe, a także poza region.
W tym roku prezes wręczył 13 statuetek Kurpików
w dziesięciu kategoriach. Laureaci ze wzruszeniem
dziękowali, a wszyscy zgromadzeni ich oklaskiwali i
gratulowali. Galę uświetniła swoim występem Kapela
ze wsi Warszawa w towarzystwie zespołu męskiego
,,Carniaków’’ z Witoldem Kuczyńskim na czele.
Tegoroczne Kurpiki otrzymali: kategoria:
Promowanie regionu – Kapela ze Wsi Warszawa;
kategoria: Pracodawca – Odlewnia MJM Jarosław
Michalak; kategoria: Muzyka i Taniec – Ludowy
Zespół Pieśni i Tańca „Wach”; kategoria: Ochrona
Dziedzictwa kulturowego – Elżbieta Kasznia z Rozóg,
solistka Orkiestry Kurpiowskiej w Lelisie; kategoria:
Ochrona Dziedzictwa kulturowego – Danuta Gwiazda, dyrektor Zespołu Szkół w Zalasiu; kategoria:
Edukacja regionalna – Elżbieta Drężek i Elżbieta
Kantarowska, organizatorki licznych, regionalnych
konkursów edukacyjnych oraz
zespołu folklorystycznego „Poziomecki”; kategoria: Twórczość
ludowa – Stanisław Ropiak z Myszyńca, jeden z nielicznych mężczyzn wykonujących wycinanki
kurpiowskie; kategoria: Nauka
i pióro – prof. Adam Czesław
Dobroński, urodzony w Ostrowi
Mazowieckiej wybitny historyk,
autor kilkudziesięciu publikacji i
kilkuset artykułów naukowych z
dziedziny historii, głównie doty-

czących Mazowsza i Podlasia, członek honorowy OTN
im. A. Chętnika; kategoria: Talent – Jakub Milewski,
który przez 12 lat był członkiem Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka”, a prowadząc Ostrołęcką Orkiestrę
Kameralną kształci ostrołęcką młodzież i zachęca do
wspólnego muzykowania. Jest m.in. pomysłodawcą
i dyrektorem artystycznym Festiwalu „Ostrołęckie
Operalia”; kategoria: Budzenie tożsamości – Krystyna
Wiesława Gałka, emerytowana nauczycielka ZSZ nr
2 w Ostrołęce, zasłużona w upamiętnianiu zasług
i historii 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
prezes Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów,
ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich
w Ostrołęce; kategoria: Działalność publiczna – dr
Dariusz Karwowski, kierownik i organizator oddziału
Kardiologii Interwencyjnej w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym; kategoria: Działalność publiczna
– działające w kurpiowskim eterze od 1994 roku
Radio OKO.
Wszystkim laureatom oraz organizatorom i sponsorom serdecznie gratulujemy.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Laureaci Kurpików 2017 na scenie OCK

Klub Seniora prezentował się znakomicie

Darcie pierza
w Teleexpessie extra
W wydaniu kwietniowym Teleexpressu extra
znalazło się miejsce na wydarzenie z Kurpiowszczyzny. Tym razem popularny program
telewizyjny postanowił wyemitować, krótką
wzmiankę o ,,Darciu Pierza’’ i zwyczajach panujących na Kurpiach. Tak więc, choć Regionalny
Przegląd Widowisk z Życia Dawnych Kurpiów
,,Darcie Pierza’’ odbywa się w Lelisie od wielu lat
a kolejna, tegoroczna edycja dawno za nami, to
echa tego wydarzenia wciąż są żywe. W programie TVP panie z zespołu ,,Krzaki i Pniaki’’ z Łęgu
Przedmiejskiego działającego przy Centrum
Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie prezentowały w jaki sposób darło się pierze w chatach
kurpiowskich. Opowiadały też o panujących u
nas zwyczajach oraz barwnym śpiewem umilały
czas reporterom.
– To kolejny materiał promujący Kurpiowszczyznę oraz Gminę Lelis w ogólnopolskiej telewizji.
Cieszy mnie zainteresowanie mediów naszym
lokalnym folklorem. Warto przecież promować
Kurpie i Kurpiowszczyznę, chwalić się tym co dobre i piękne w naszym regionie – twierdzi Bartosz
Podolak dyrektor CK-BiS. (ak)
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Największy dar jaki można sobie dać
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– Wiemy, że nagrody nie są najważniejsze. Ważna
jest chęć, upór i wytrwałość w nauce, bo przecież
zgłębianie języków obcych może być wymagającym
zajęciem. Wystarczy jednak pomyśleć, że uczenie
się języka obcego, nawet tylko jednego, daje wiele
nowych możliwości, takich jak nauka za granicą,
łatwiejsze podróżowanie, lepsze oferty pracy. Nauka
języka jest więc największym darem jaki można sobie
dać, przy tym nie jest on materialistyczny, można
zabrać go wszędzie ze sobą i nikt nie może go zabrać
– powiedziała dyrektor Urszula laska , otwierając uroczystość podsumowania wyników X Powiatowego
Konkursu Języka Angielskiego, która odbyła się 24
kwietnia w sali ZS w Lelisie.
Wieloletnia współpraca szkół w Białobieli, Łęgu
Przedmiejskim i Lelisie, jaka zawiązała się w 10. edycjach konkursowych przygotowań i rywalizacji przyniosła nadspodziewane rezultaty. W historii konkursy
już ponad 3400 uczniów postanowiło sprawdzić
swoje umiejętności. W tegorocznych zmaganiach, a
były rekordowe, w I etapie, szkolnym, uczestniczyło
429 uczniów z naszego powiatu, w tym 290 ze szkół
podstawowych, 107 ze szkół gimnazjalnych i 32 ze
szkół ponadgimnazjalnych. Do II etapu zakwalifikowało się 54. Uczniów szkół podstawowych, 27. gimnazjalistów i 15. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Nagrody i dyplomy dla najlepszych wręczyli
starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wójt Stefan
Prusik, który szczególnie podkreśli rolę nauczycieli

z naszych szkół w organizacji konkursu. Nagrody
wręczyli także koordynatorzy konkursu. W szkołach
podstawowych – Beata Modzelewska z SP Białobiel, w
szkołach gimnazjalnych – Dorota Śledzik z ZS w Łęgu
Przedmiejskim oraz Monika Wilczek z ZS w Lelisie.
Nagrody otrzymali: szkoły podstawowe, kl. IV: 1
miejsce – Karol Szymaniak, SP Baranowo, 2 m.- Gabriela Kowalczyk, SP Obierwia, Daria Parzychowska,
SP Białobiel, 3 m. – Weronika Rumińska, SP Łęg Starościński; kl. V: 1 m. – Julia Romanik, SP Troszyn, 2 m. –
Aleksander Kędzierski, SP Obierwia, 3 m. – Aleksandra
Szwagrzak, SP Baranowo; kl. VI: 1m. – Julia Dolata, SP
Olszewka, Karolina Gleba, SP Kadzidło, 2 m. – Zuzanna
Szczepanek, SP Obierwia, 3 m. – Piotr Kurpiewski,
SP Białobiel; kl. VII, 1 m. – Iga Śnietka, SP Obierwia, 2
m. – Aleksandra Nalewajk, SP Łęg Starościński, 3 m.

Laureaci jubileuszowej edycji i jej organizatorzy w komplecie

Szukanie otwartych drzwi
„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa
języki otwierają każde drzwi po drodze”. Życie w
obecnych czasach przekonuje, że chyba wszyscy
zgodzimy się z autorem tych słów. W każdym razie
byli o tym przekonani uczestnicy X Finału Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego, który odbył
się 28 marca w Szkole Podstawowej w Białobieli.
Przybyłych do szkoły gości i uczestników przywitała dyrektor Urszula Wielczyk. Ogółem w konkursie
na szczeblu szkolnych eliminacji uczestniczyło
290 uczniów z 17 szkół w gminach: Baranowo,
Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki i
Troszyn. Do rozgrywek finałowych przystąpiły 54
osoby. Po emocjonujących zmaganiach z czytaniem, pisaniem, słuchaniem ze zrozumieniem i
zadaniami gramatyczno-leksykalnymi oczywiście
w języku angielskim wyłoniono laureatów, którym
nagrody wręczone zostały na podsumowaniu w
Lelisie (patrz wyżej).

Uczestnicy finału przed rozpoczęciem rywalizacji

– Eliza Pietruczuk, SP Białobiel; szkoły gimnazjalne, kl.
II, 1 m. – Martyna Okońska, ZS Lelis, Julia Panuś, PG.
Baranowo, 2 m. – Aleksandra Krupińska, PG Troszyn,
3 m. – Seweryn Kord, PG. Baranowo,; kl. III, 1 m. –
Nina Śledzik, PG Obierwia, 2 m. – Michał Pragacz, PG
Troszyn, 3 m. – Martyna Bączek, PG Baranowo; szkoły
ponadgimnazjalne, kl. I - II, 1 m. – Michał Makowiecki,
2 m. – Lucja Warych, 3 m. – Weronika Kita, wszyscy ZSP
w Myszyńcu; kl. III – IV, 1m. - Cezary Drężek, ZSP Łyse, 2
m. – Karol Jachimczyk, ZSP Myszyniec, 3 m. – Angelika
Suchodolska, ZS P Myszyniec.
Wszystkim nagrodzonym oraz ich opiekunom,
a także organizatorom konkursu serdecznie gratulujemy.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Konkurs miał na celu upowszechnianie kultury
i tradycji krajów anglojęzycznych, motywowanie
uczniów do nauki języka angielskiego oraz pogłębianie współpracy między szkołami z powiatu
ostrołęckiego. Koordynatorem przedsięwzięcia
była Beata Modzelewska z SP w Białobieli. Konkurs
sponsorowali: Wójt Gminy Lelis, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Wydawnictwo MACMILLAN,
które przekazało wszystkim nauczycielom języka
angielskiego, opiekunom finalistów doskonałe
wydawnictwa wspomagające proces nauczania.
Na słowa uznania i wyrazy wdzięczności za pomoc
w organizacji imprezy zasługują panie Marta
Dziełak oraz Alicja Salamucha, rodzice, którzy
zapewnili uczestnikom poczęstunek i poczucie
tradycyjnej, białobielskiej gościnności.
Hanna Różycka
Fot. Antoni Kustusz

Palm na konkurs
przybywa
Na tydzień przed Niedzielą Palmową w CK-BiS
podsumowano wyniki dorocznego gminnego
konkursu na wykonanie wielkanocnej palmy kurpiowskiej. W konkursie zgłoszono 12 wspaniałych
palm, w tym 6 od zbiorowych wykonawców i 6
indywidualnych. Trzeba dodać, że poziom prac
był bardzo wysoki i wyrównany. Szczególnie cieszy
to, że z roku na rok palm przybywa, a sam poziom
wykonania jest coraz wyższy.
Po wnikliwym obejrzeniu wszystkich palm
uznano, że wszystkie prace zostały wykonane
zgodnie z regulaminem oraz zachowano tradycje
kurpiowskie i użyto tradycyjnych materiałów (bibuła, roślinność zielona niechroniona). Ostatecznie
przyznano następujące miejsca w poszczególnych
kategoriach:
Kategoria prac zbiorowych: I miejsce – Kółko
Rolnicze„Zagajnica”w Łodziskach, Zespół Szkół im.
Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, II miejsce – Koło
Gospodyń Wiejskich w Łęgu Przedmiejskim, Klub
Aktywnych Kobiet w Obierwi. Wyróżnienie – Stowarzyszenie Pieczy Zastępczej„Razem z Dziećmi”w
Siemnosze oraz Szkoła Podstawowa w Nasiadkach
Kategoria prac indywidualnych: I miejsce - Zofia
Dawid, Długi Kąt, II miejsce – Marta Bogucewicz,
Lelis, Milena Piasecka – Lelis, III miejsce – Aneta
Krajewska i Marta Dawid – Długi Kąt. Wyróżnienia:
Magdalena Pianka, Dąbrówka, Ola i Maja Sztejna,
Dąbrówka. (ak)
Fot. Archiwum

Najpiękniejsze palmy cieszą oczy i serce – twierdzą panie
z Klubu Aktywnych Nobiet w Obierwi

Tańcem zwalczamy bezczynność i nudę
Seniorzy z naszej gminy nie zamierzają siedzieć bezczynnie przed telewizorem, ale chcą
aktywnie odpoczywać i spędzać czas w gronie
swoich rówieśników. Dlatego wykorzystują każdą
nadarzająca się sposobność, aby porozmawiać,
zwiedzać ciekawe miejsca, ale także tańczyć i
wspólnie biesiadować, bo tak zwalczają bezczynność i nudę. Odpowiadając na takie oczekiwania
naszych seniorów CK-BiS, który patronuje działalności Klubu Seniora, zorganizował 26 kwietnia
drugą potańcówkę kurpiowską. Na zaproszenie
do wspólnej zabawy ze strony leliskiego Klubu
Seniora przybyli liczni goście z naszego regionu.
Wesołe i barwne zespoły reprezentowały Koło
Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego, Klub
Seniora Uśmiech z Suska Nowego, Koło Gospodyń
Wiejskich z Kamianki oraz przedstawicieli klubów
seniora z gminy Troszyn i Rzekuń.
– Spotykamy się tutaj z różnych gmin i miejscowości po to, żeby miło spędzić czas i wymienić

swoje doświadczenia. Osobiście marzy mi się,
aby nasze potańcówki wpisały się na trwałe w
działalność ośrodka i żeby tu w Lelisie spotykać
się regularnie przy kurpiowskiej muzyce, tańcach,
przy prezentacjach śpiewów kurpiowskich i gadek.
Zapraszamy więc do wspólnej zabawy – powiedział na powitanie Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS. Podobnie życzenia dobrej zabawy skierował
do przybyłych wójt Stefan Prusik, który zachęcał
także do konsumpcji smakołyków przygotowanych przez organizatorów.
Jako rzekło, to i było. Uczestnicy tańczyli i biesiadowali na całego. Na scenie swoje umiejętności
prezentowali zaproszeni goście oraz lokalni artyści.
Przygrywała Kurpiowska Orkiestra, ale i kapela
z Łęgu Przedmiejskiego, pojawili się ochotnicy,
grajkowie i śpiewacy. Ech, co tam, byle zdrowie
było, to i ochota będzie. Więc do spotkania na
następnej potańcówce.
Antoni Kustusz / Fot. Antoni Kustusz

Taneczne rytmy integrują i rozweselają

Tworzymy wspólnotę dobrych wspomnień
Wybitny polski kompozytor Karol Szymanowski
tak pisał o śpiewie kurpiowskim: „pieśń kurpiowska
jest być może najpiękniejszą polską pieśnią ludową”.
Ludowa sentencja głosi, że co wieś to inna pieśń.
Próbkę tego fenomenu śpiewu mogliśmy usłyszeć,
zobaczyć i uczestniczyć w nim w sobotę 17 marca
w Dąbrówce. To tam po raz kolejny odbył się „Boży
Obiad” – prastary zwyczaj Kurpi.
Wikariusz Myszyniecki – wybitny zbieracz
pieśni kurpiowskich tak pisał: „…W części Puszczy
Kurpiowskiej/…/zachował się /…/ prastary zwyczaj
gromadnego modlenia się we wsi, najczęściej tam,
gdzie kościół, za dusze zmarłych, połączony z posiłkiem i śpiewem. Zwyczaj ten nosi piękną nazwę
„Boże obiady”. Boże obiady najczęściej odbywają się,
zdarzają się i w Wielkim Poście”.
Ową śpiewaną modlitwę za zmarłych rozpoczęła
Eucharystia w dąbrowskiej świątyni. Idąc za wskazaniem ks. Stanisława Grosfelda, naszego księdza
proboszcza, tuż po zakończeniu Mszy św. uczestnicy obrzędu zatrzymali się na krótkiej modlitwie
przy Kaplicy Objawień, aby następnie udać się w

Rozpoczęcie wspólnego śpiewu i modlitwy

gościnne mury szkoły podstawowej. Tam nastąpiła
dalsza część śpiewanej modlitwy za zmarłych.
Śpiewem bowiem Kurpie wyrażają swą wiarę,
miłość, nadzieję, radość i smutek. Śpiew ludziom
Kurpiowszczyzny towarzyszy nieustannie i jest
ich wyróżnikiem od pozostałych regionów kraju.
Na uwagę zasługuje fakt, iż 50-cio osobowe
grono śpiewacze /w dużej mierze młodych ludzi/,
składało się z osób pochodzących m.in. ze Szczecina, Sopotu, Gdańska, Torunia, Łysych, Bandyś,
Lelisa, Zbójnej, Szkwy, Płoszyc, Dąbrówki, Gąsk,
Rzekunia, czy Warszawy. W gronie uczestników
tegoż zgromadzenia dostrzec można było także
redaktorów: Wieści Gminnych i Tygodnika Ostrołęckiego i wójta Stefana Prusika.
O wszystkie sprawy organizacyjnie obrzędu
i prowadzenie wspólnego spotkania pięknie
zatroszczyła się rodzina Czesława Bacławskiego z
Gąsk. Wsparli ich działacze Stowarzyszenia ,,Trójwiejska’’, którzy dostarczyli faksymilowe wydanie
rzadkiego już ,,Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego’’. Wydanie
przygotowane według drugiej edycji zaczytanego
już słynnego śpiewnika z 1866 r., które ponownie
ukazało się dzięki wydawnictwu ,,Bernardinium’’ w
Pelplinie oraz staraniom Stowarzyszenia ,,Trójwiejska’’ z Gdańska z prezesem Sewerynem Huzarskim,
stanowi wielkie osiągnięcie sztuki edytorskiej.
Po zakończonym obrzędzie wszyscy poczuli
radość z kontynuacji tradycji przodków i żywej
pamięci o tych, którzy odeszli na drugą stronę.
Poczucie wspólnoty utrwalił skromny, smaczny
obiad. Następne spotkanie być może podczas
najbliższego Adwentu.
Krzysztof Bulak
Fot. Antoni Kustusz

Tchnienie ducha
w nowej hali
„Jego Miłosierdzie na wieki” – pod takim hasłem
już po raz szósty w Szkole Podstawowej w Białobieli
zorganizowano Powiatowy Dzień Kultury Chrześcijańskiej objęty Honorowym Patronatem J.E. ks.
Janusza Stepnowskiego, biskupa łomżyńskiego.
Najważniejszym akcentem dorocznej imprezy, która
odbyła się 25 kwietnia w nowo wybudowanej hali
sportowej, był konkurs piosenki religijnej poświęcony
Miłości i Miłosierdziu Bożemu. Występy konkursowe
oceniało jury w składzie: Piotr Gawroński – dyrektor
prywatnej placówki artystyczno-edukacyjnej „Kuźnia
Talentów Artystycznych” oraz organista parafii NNMP
w Ostrołęce, Władysława Niedźwiedzka – muzyk,
wieloletni nauczyciel muzyki, oraz ks. Wiesław Białczak
– proboszcz parafii NNMP w Ostrołęce. Do udziału w
konkursie przystąpiło pięćdziesięciu uczniów z 11.
szkół położonych na terenie naszego powiatu. Do
występów zostali przygotowani przez nauczycieli:
Marię Bakułę, Annę Bogdańską, Wiolettę Dziedzicką,
Elżbietę Gwiazdę, Sławomira Kęsickiego, Jarosława
Kraskę, Renatę Kurpiewską, Barbarę Prusaczyk, Urszulę
Ziemak i Małgorzatę Koślik, która także koordynowała
całość przedsięwzięcia i poprowadziła przegląd.
Po zakończeniu występów jury postanowiło
przyznać: I miejsce –zespołowi wokalnemu ze Szkoły
Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim, II miejsce – zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Wykrocie, III miejsce
– zespołowi ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce
oraz Zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Łysych.
Wyróżniono także zespoły muzyczne: Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim, Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce, Szkoły Podstawowej w Nasiadkach i Szkoły
Podstawowej w Białobieli.
W zorganizowanej po raz pierwszy kategorii śpiewu
solowego I miejsce przypadło w udziale Marcinowi
Pawlakowi ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce,
II miejsce – Bartoszowi Gumkowskiemu z SP Nr 10 w
Ostrołęce i III miejsce Annie Nasiadce z SP w Antoniach.
Nagrody konkursowe zostały ufundowane przez
Wójta Gminy Lelis Stefana Prusika oraz proboszcza
parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce ks. Wiesława
Białczaka. Podczas spotkania uczestnicy przeglądu
wysłuchali wystąpienia ks. Michała Cherubina dotyczącego znaczenia miłosierdzia w codziennym,
chrześcijańskim życiu.
Bardzo przyjemną i zaskakującą muzyczną niespodzianką był gościnny występ dziewczyny o anielskim
głosie Olgi Kiersnowskiej. Dodajmy, że na wszystkich
uczestników w nowiutkich szatniach przy hali czekał
słodki poczęstunek ufundowany przez Cukiernię
Białobrzeski z Orzeszkowej w Ostrołęce oraz cukiernię
Zofii Leszczyńskiej. W imieniu organizatorów Urszula
Wielczyk, dyrektor szkoły serdecznie podziękowała.
Arkadiuszowi Kiersnowskiemu, który zapewnił profesjonalne nagłośnienie występów, a także wszystkim
sponsorom, gościom, nauczycielom i dyrektorom szkół
biorących udział w VI Dniu Kultury Chrześcijańskiej.
Hanna Różycka / Fot. Antoni Kustusz

Soliści wzbudzili zachwyt widowni
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W poświątecznym nastroju
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Jubileuszowe, XXXV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne, które jak co roku odbyły się w
niedzielę po obchodach Świąt Wielkanocnych
skupiły na scenie OCK w Ostrołęce nadzwyczaj
liczną reprezentację muzycznego i śpiewaczego
folkloru Kurpiowszczyzny. W tym gronie znalazła
się silna reprezentacja z naszej gminy, choć jak się
okazało po ogłoszeniu wyników, raczej nie zyskała
uznania w oczach jury. W tym roku jury w składzie:
Jacek Jackowski – muzykolog – przewodniczący,
Apolonia Nowak – śpiewaczka kurpiowska, Joanna
Niska – muzyk, Jerzy Białobrzewski – folklorysta,
choreograf, a zarazem wspaniały, dowcipny prowadzący cała imprezę i jej organizator, oraz Alina
Chalińska – sekretarz po wysłuchaniu siedemdziesięciu ośmiu tzw. podmiotów wykonawczych,
pochodzących z terenu Puszczy Zielonej i Białej
woj. mazowieckiego i podlaskiego, przyznawało
miejsca, nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Starostę Powiatu Ostrołęckiego, Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Wójta Gminy Kadzidło.

Naszą gminę reprezentowali: Henryk Kulesza,
który otrzymał III nagrodę w gronie solistów seniorów, grupa śpiewacza dzieci z zespołu ,,Nowe
Latko’’, grupa śpiewacza kobiet z zespołu ,,Krzaki i
Pniaki’’, a także Jan Kania w kategorii Mistrz i Uczeń,
ze swoimi podopiecznymi: Piotrem Łępickim z Łęgu
Przedmiejskiego, Wiktorem Rumińskim, Maciejem
Bakułą, Wiktorem Łępickim i Jakubem Szczubełkiem.
– Otrzymałem I miejsce za występ z Piotrem Łępickim, ale wszyscy uczniowie zasłużyli na pochwałę, bo
tu nie chodzi o wydajność w nauce gry na harmonii
pedałowej, a o zaszczepienie miłości do gry na tym
instrumencie, o utrwalenie chęci służenia ludziom
swoją grą, swoją sztuką – powiedział na pan Janek
po konkursie.
Jury było podobnego zdania, bowiem w swoim
protokole końcowym, po zwyczajowych podziękowaniach i gratulacjach, zaleciło opiekunom grup
dziecięcych zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie
intonacji w śpiewie. Młodzieży należy się bowiem
szczególne uznanie dla ich poszukiwań artystycznych w kulturze regionu, ale jednak cennym jest

Krzaki i Pniaki z Łęgu Przedmiejskiego

Jak się kręci Palmy Wielkanocne
Przed świętami wielkanocnymi Centrum
Kultury – Biblioteki i Sportu zorganizowało
warsztaty kręcenia z bibuły tradycyjnych palm
wielkanocnych. Tym razem zajęcia odbywały
się w placówkach oświatowych w Dąbrówce,
Obierwi oraz w Łęgu Przedmiejskim. Wzięło w
nich udział kilkadziesiąt uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone były przez Janinę
Rogalską, która przekazywała dzieciom swoją
wiedzę i wskazówki dotyczące wicia kwiatków

wzorowanie się na stylu, jak najlepszych tradycyjnych wykonawców oraz zapisach w dokumentach
archiwalnych. Dlatego jury zaleciło rozwagę we
wprowadzaniu własnych manier i pomysłów wykonawczych. Zachęciło też do poszukiwania dawnego
regionalnego repertuaru tak, by nie powtarzać
wykonań tych samych pieśni i melodii przez wielu
wykonawców a także by nie prezentować repertuaru
nietradycyjnego. Młodych instrumentalistów jury
zachęciło do jak najczęstszego grania do tańca, bo
takie doświadczenie niewątpliwie ożywi prezentację
sceniczną. Dodałbym, że i nauczy poszanowania i
wyczucia rytmu, na co zwracał harmonistom uwagę
Henryk Gadomski, znamienity juror naszego Kurpiowskiego Grania.
Wyprawa do OCK była niewątpliwie dla wszystkich
bardzo pouczająca, bowiem mimo poświątecznego
nastroju, stała się także okazją do porównań, oceny
wyników całorocznej pracy oraz szansą do wypromowania się.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Mistrz Jan Kania ze swoim uczniem

Etno Lelis z nagrodą

i wykonywania kolorowych palm. Dzieci przy
okazji poznały historię ich powstawania, dawne
materiały wykorzystywane przy ich tworzeniu.
Warsztaty przyniosły uczniom wielką frajdę i
satysfakcję, gdyż po ich ukończeniu każdy mógł
zanieść do Kościoła własnoręcznie wykonaną
palmę. (ak)
Fot. Tomasz Szczubełek

Nie ma to jak palmy zrobione własnoręcznie

Grupa śpiewacza działająca przy CK-BiS w Lelisie 14
kwietnia uczestniczyła w XI Festiwalu Mivena Etno-Kabaret w Mińsku Mazowieckim, gdzie Grand Prix za artyzm
i poczucie humoru. Grupa wykonała nowe adaptacje
starych pieśni kurpiowskich. W ubiegłym roku Henryk
Kulesza także uzyskał Grand Prix. W tym roku startowało
19 kabaretów wiejskich. Jak pisze Zbigniew Piątkowski
prezes stworzonej przez siebie Fundacji Mivena po udanych 13. Festiwalach Chleba i 10. przeglądach ludowych
kabaretów przyszedł czas na ich kolejną edycję z głównym przesłaniem RADOŚCI WOLNOŚCI, czyli jak polska
wieś walczyła o niepodległy byt narodu i jak korzystała z
wolności. Nie tylko z należnym ojczyźnie patriotyzmem,
ale też z ironią i humorem w każdym okresie stuletniej
historii. A wszystko w celu promocji wiejskiego humoru,
propagowania sztuki ludowej, integracji wsi z miastem,
więzi regionów kraju i pokoleń Polaków, a także promocji Ziemi Mińskiej. (ak)

Zimno poezji nie szkodzi
Jednym z zadań biblioteki jest pielęgnowanie
uczniowskich talentów, bo tacy uczniowie stają
się dobrymi czytelnikami. Dlatego właśnie, biorąc
pod uwagę, jak trudną sztuką jest występ przed
publicznością, biblioteki w Łęgu Przedmiejskim i
Łęgu Starościńskim po raz kolejny zorganizowały
konkursy recytatorsko-plastyczne pod hasłami: „Zimowe wierszowanie” i „Zima wierszem malowana”.
Adresatami konkursów byli uczniowie klas 0-III szkół
podstawowych.

nie pauzy, bezbłędne opanowanie pamięciowe, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny a także jakość
wykonania pracy plastycznej do swojego wiersza.

Celem konkursów było: popularyzowanie utworów o tematyce zimowej; doskonalenie umiejętności recytatorskich; umożliwienie dzieciom występu
przed publicznością i prezentacji własnych umiejętności; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
oraz zachęcenie do uczestnictwa w konkursach.

Komisja w Łęgu Starościńskim wyłoniła następujących finalistów: I miejsce: Łucja Piaścik, Ksawery
Brysiewski, Zuzanna Staśkiewicz; II miejsce: Martyna
Żyłowska, Nikola Grala; III miejsce: Miłosz Niechoda;
wyróżnienia: Lena Staśkiewicz, Jakub Szczubełek,
Zuzanna Godzina, Natalia Andrzejczyk, Jakub Kurpiewski oraz Małgorzata Łępicka i Daria Kaczyńska.

Komisje oceniające małych recytatorów brały
pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację tekstu,
respektowanie znaków interpunkcyjnych, stosowa-

Młodzi adepci poezji z Łęgu Starościńskiego

Laureatami z klas 0-III SP w Łęgu Przedmiejskim
zostali: I miejsce: Joanna Szczubełek, Zuzanna
Laskowska; II miejsce: Nikodem Samsel, Julia Domalewska; III miejsce: Julia Kapka, Wiktoria Piekarska;
wyróżnienie: Katarzyna Czech, Michał Karczewski,
Magdalena Sul.

Tekst i fot.:
Natalia Staśkiewicz i Janina Mielnicka

Zimowe wierszowanie w Łęgu Przedmiejskim

Autorskie spotkania edukacyjne
Z okazji Światowego Dnia Pisarza 3 marca w
bibliotekach w Dąbrówce, w Łęgu Starościńskim
i Łęgu Przedmiejskim gościła Joanna Brodowska,
znana pisarka, autorka bajek, twórca programu
„Autorskie Spotkania Edukacyjne”. Autorka opowiadała o swojej pracy, inspiracjach, czytała bajki
ze zbioru ,,Przygody Fryderyki czyli bajki terapeutyczne”. Zajęcia miały charakter mobilizujący, a

My już wiemy jak wyrażać prawdę

autorka wzbudziła zachwyt i uśmiech u naszych
najmłodszych czytelników. To tym bardziej cenne,
że celem bibliotecznych spotkań było wprowadzenie młodego czytelnika w fascynujący świat
książki, kształtowanie postaw czytelniczych u
dzieci, ukazywanie wzorców zachowań czy też
poznanie pracy pisarza.
Naszym przedszkolaczkom autorka zdradziła
tajniki poszerzania świata wyobraźni, czytelnicy z
klas II-III uczyli się odpowiedzialności, zaś uczniowie klas IV-VII SP rozmawiali o emocjach, biorąc
na warsztat słowo KŁAMSTWO. W trakcie zajęć
poznawali metody oczyszczania sumienia oraz
sposoby wyrażania prawdy, co okazało się wielką,
ale i niełatwą sztuką. Naszej wspólnej zabawie
towarzyszyła muzyka oraz przesympatyczna
pacynka Malwinka. Nieopisaną radość wywołało
samodzielne tworzenie bajek, które okazały się
nietuzinkowe. Spotkania kończyły się gromkim
podziękowaniem poetce oraz wspólną fotografią.
Już nie możemy się doczekać kolejnych warsztatów w naszych bibliotekach.
Tekst i fot.
Janina Mielnicka,
Natalia Staśkiewicz

Gmina Lelis w pocztówkowym wydaniu
Takiego bogactwa pomysłów i barwnych, miniaturowych opowieści o naszej gminie nikt się nie
spodziewał. A na konkurs plastyczny, który ogłosił
CK-BiS pn. Pocztówka gminy Lelis wpłynęło aż 166
prac przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych. Rozstrzygnięcia dokonano 2 marca. Oceny
nadesłanych prac podjęła się komisja w składzie:
Marta Trzcińska – przewodniczący, Bartosz Podolak,
Janina Mielnicka i Janina Rogalska, która oceniała
samodzielność wykonanej pracy, jej kreatywność i
pomysłowość, a także walory artystyczne i estetyczne.
Oto rozstrzygnięcie:
W kategorii przedszkola (dzieci w wieku od 3 do 5
lat) z nadesłanych 25 prac I miejsce otrzymały: Hanna
Sobiech , Ewa Puławska – obie Przedszkole Samorządowe w Lelisie; II miejsce: Ksawery Ruszkowski,
Zuzanna Parzych – oboje Przedszkole Samorządowe
w Lelisie; III miejsce: Zofia Mrozek – SP w Dąbrówce,
Zuzanna Puławska - Przedszkole Samorządowe w
Lelisie; wyróżnienia: Katarzyna Anna Czech – SP w
Łęgu Przedmiejskim, Ignacy Korzeniecki – SP w Łęgu
Przedmiejskim.
W kategorii dzieci z oddziałów przedszkolnych ,,0’’
– klasa III SP z nadesłanych 75 prac I miejsce otrzymali:
Mikołaj Szczubełek – SP w Łęgu Przedmiejskim, Jakub
Part – SP w Lelisie, Anna Nasiadka – SP w Nasiadkach;
II miejsce: Joanna Sakowska –SP w Lelisie, Ada Śnietka – SP w Dąbrówce, Maria Staniek – SP w Lelisie; III
miejsce: Maja Zera- SP w Obierwi, Tymoteusz Nowak
– SP w Lelisie, Paula Nasiadka – SP w Nasiadkach;
wyróżnienia: Amelia Marzewska – SP w Nasiadkach,
Filip Kowalczyk – SP w Obierwi, Jakub Szczubełek –
SP w Łęg Przedmiejskim, Liliana Lenkiewicz – SP w
Łęgu Przedmiejskim, Zuzanna Staśkiewicz – SP w
Łęgu Starościńskim, Wiktoria Kaczyńska – SP w Łęgu
Starościńskim.
W kategorii uczniów klas IV – VII SP (66 prac) I nagrodę otrzymali: Iga Śnietka – SP w Dąbrówce i Adrianna
Kowalska – SP w Łęgu Przedmiejskim; II miejsce:
Piotr Duszak – SP w Łęgu Przedmiejskim, Dominika
Białobrzeska – SP w Białobieli, Filip Pawłowski – SP w
Olszewce; III miejsce: Maciej Kalinowski – SP w Łęgu
Przedmiejskim, Marysia Duszak – SP w Olszewce;
wyróżnienia: Aniela Białobrzeska – SP w Białobieli,
Amelia Ruszczyk - SP w Nasiadkach, Patrycja Tercjak
– SP w Białobieli.
Najlepsze prace znalazły się w gablotach CK-BiS
oraz w Przedszkolu Samorządowym, a wójt Stefan
Prusik obiecał wykorzystanie pocztówek do promocji gminy. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez CK-BiS, LEDIN w Ostrołęce oraz
Kręgielnię Łubudu w Ostrołęce.
Antoni Kustusz / Fot. Antoni Kustusz

Prezentacja najlepszych prac

Przepraszamy Jana Niedźwieckiego, wybitnego sportowca, mistrza podnoszenia ciężarów
pochodzącego z Obierwi za błędną pisownię
nazwiska w artykule ,,Szukamy dawnych
mistrzów’’ WGm. Nr 2( 77)2018.
Antoni Kustusz
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Wspólnie tworzą życie wsi
Strażacy z OSP w Łęgu Przedmiejskim swoje
zebranie sprawozdawcze, które odbyło się w
odremontowanej remizie 10 marca, poświęcili nie
tylko podsumowaniu swoich strażackich spraw,
ale także sprawom ważnym dla mieszkańców wsi.
Wyrazem tej doskonałej współpracy było wręczenie właśnie na strażackim zebraniu sołtysowi
Eugeniuszowi Bieńkowskiemu przez radną Annę
Dobkowską koszulki z napisem ,,Tak wygląda
najlepszy sołtys na świecie’’, co strażacy zgodnie
przyjęli z wielką radością i uznaniem. O tej dobrej
współpracy z sołectwem i z KGW wiele mówił w
swoim wystąpieniu wójt Stefan Prusik, namawiając
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wiejską wspólnotę do uregulowania stanu prawnego działek, na których znajduje się remiza, bo
obecna sytuacja utrudnia podejmowanie przez
Gminę działań inwestycyjnych, niezbędnych dla
dalszego rozwoju straży.
Do OSP w Łęgu Przedmiejskim należy obecnie
42. zwyczajnych członków OSP oraz 3. członków
wspierających, w tym 11 kobiet, które tworzą
Kobiecą Drużynę Pożarniczą. W podsumowanym
2017 roku strażacy uczestniczyli w 26. akcjach pożarniczych, w tym 8 razy w gaszeniu pożarów i 18
razy w likwidacji skutków miejscowych zagrożeń.
Z pomocą gminy wykonano remont pomieszczeń
służbowych oraz łazienek, a także pozyskano nowy
sprzęt i wyposażenie, w tym 6 kompletów ubrań
bojowych, 4 węże pożarnicze W-75 oraz 4 węże
W-52, 2 latarki, po 2 pary butów i rękawic strażackich i 2 hełmy – o czym z dumą poinformował
prezes OSP Jarosław Kwiatkowski.
W dyskusji strażaków niepokoiła przede
wszystkim rosnąca biurokratyzacja procedur, np.
dotycząca różnorodnych szkoleń i ograniczeń dla
kierowców wozów uprzywilejowanych, braku
dowódców. Powróciła także sprawa niezbędnych
prac w garażu, a także przy zagospodarowaniu
terenu wokół remizy.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Polubili trasy wokół
Aleksandrowa
Ponad 50. uczestników wspólnej zabawy połączonej z bieganiem zjawiło się 3 marca na placu
wiejskim w Aleksandrowie, aby tam korzystać
z gościnności sołtysa Kamila Stepnowskiego i
jego przyjaciół oraz Stowarzyszenia Biegam Bo
Lubię z Ostrołęki.

Biegacze mieli do dyspozycji 10 i 5 km trasy
wokół Aleksandrowa i Obierwi. Pojawili się
także miłośnicy chodu z kijkami, a także spaceru z psem. Wszyscy otrzymali pamiątkowy
magnes z uściskiem sołtysa. No i te smakołyki,
gorące napoje i kiełbaski z ogniska. Warto było
przyjechać do Aleksandrowa, więc choć to były
pierwsze takie odwiedziny, to już zapowiedziano
następne. (ak)

Sołtys i strażacy jak jedna drużyna

Fot. Antoni Kustusz

Biegi Konstytucji 3. Maja w roku stulecia niepodległości
Pogoda sprzyjała najmłodszym pasjonatom
Organizatorem zawodów był Ludowy Uczniowski
biegania. Tak więc jubileuszowe X biegi przełajowe Klub Sportowy„Nasiadki”, Rada Gminnych Ludowych
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, które odbyły się Zespołów Sportowych oraz CK-BiS w Lelisie. W za27 kwietnia na stadionie Zespołu Szkół w Lelisie, wodach uczestniczyło ponad setka dzieci w wieku
w roku kiedy nasz naród świętuje 100-lecie odzy- od 5 do 10 lat. Wszystko poszło sprawnie i dlatego
skania niepodległości, przyniosły dobry nastrój do dziękujemy dyrektor Urszuli Laska za udostępnierywalizacji. Najmłodsi, zdolni biegacze z siedmiu nie zaplecza sportowego oraz Dariuszowi Mróz i
szkół podstawowych z naszej gminy rywalizowali o pracownikom Zespołu Szkół w Lelisie za pomoc w
puchary Wójta Gminy Lelis w punktacji drużynowej przeprowadzeni turnieju.
szkół, a także o medale i dyplomy w klasyfikacji indywidualnej.
– Majowe biegi dla najmłodszych sportowców, dla przedszkolaków i uczniów
klas I - III są radosną i pełną pozytywnych
emocji imprezą, ale nie tylko, bo uczą patriotyzmu poprzez upór w dążeniu do celu,
w zwyciężaniu, w pokonywaniu przeszkód
– powiedział na otwarciu wójt Stefan Prusik,
który następnie ze wszystkimi odśpiewał
hymn narodowy.
Medale i puchary wręczali wójt Stefan
Prusik oraz Sylwia Smilgin-Kamińska, dyrek- Bieganie to największa radość
tor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, która
prowadziła całą imprezę, wspierana przez kolegów
Szczególne podziękowania składamy uczniom
nauczycieli i działaczy LZS.
klasy szóstej SP Nasiadki, którzy przygotowali trasy
Nagrodę specjalną, za godną naśladowania huma- biegów, pełnili rolę przewodników i sędziów zawonitarną postawę fair play, otrzymał Hubert Szczerbicki, dów, doskonale uporządkowali teren po zakończeniu
uczeń z Białobieli, który jako pierwszy, rezygnując zawodów.
z dalszej rywalizacji i utrzymania czołowej pozycji,
pomógł koledze, który potrzebował pomocy podczas WYNIKI X BIEGÓW KONSTYTUCJI 3.MAJA:
biegu. Za sprawą wójta, już podczas wręczania medali
Punktacja szkół: 1 m. Szkoła Podstawowa w Lelisie,
zwycięzcom poszczególnych kategorii, na stadion
23 punktów, 2 m. SP w Białobieli, 16 pkt., 3 m. SP w
dotarł specjalny puchar, który otrzymał Hubert.
Nasiadkach, 12 pkt., 4 m. SP w Łęgu Przedmiejskim,

10 pkt., 5 m. SP w Łęgu Starościńskim, 6 pkt., 6
m. SP w Obierwi, 5 pkt. i 7 m. SP w Olszewce- 0
punktów.
Punkty dla swoich szkół zdobyli – wyniki
indywidualnie:
Rocznik 2011-12, dziewczęta: I m. Anna Nasiadka,
SP Nasiadki, II m. Oliwia Olech, SP Białobiel, III m.
Aleksandra Zalewska, SP Łęg Przedmiejski;
chłopcy: I m. Kacper Wiski, SP Nasiadki, II
m. Adam Dera, SP Łęg Przedmiejski, III m.
Bartosz Bacławski, SP Nasiadki;
Rocznik 2010, dziewczęta: I m. Julita
Wieremiejczyk, SP Lelis, II m. Zuzanna
Parzych, SP Lelis, III m. Lena Grzela, SP
Białobiel; chłopcy: I m. Dawid Jeżek, SP
Łęg Przedmiejski, II m. Bartosz Parzych,
SP Lelis, III m. Jakub Szczubełek, SP Łęg
Przedmiejski;
Rocznik 2009, dziewczęta: I m. Aleksandra
Sęk, SP Lelis, II m., Julita Prusaczyk, SP
Lelis, III m. Maja Kur, SP Białobiel; chłopcy:
I m. Jakub Lenkiewicz, SP Białobiel, II m.
Miłosz Niechoda,
SP Łęg Starościński, III
m. Bartosz Deptuła, SP Białobiel;
Rocznik 2008, dziewczęta: I m. Wiktoria Tercjak,
SP Białobiel, II m. Nikola Prusińska, SP Lelis, III m.
Amelia Marzewska, SP Nasiadki; chłopcy: I m. Filip
Kowalczyk, SP Obierwia, II m. Kacper Nalewajk, SP
Łęg Starościński, III m. Mikołaj Parzych, SP Lelis.
Sylwia Smilgin-Kamińska
Fot. Antoni Kustusz
Więcej fot.: www.lelis.pl

Sezon halowy LZS podsumowany
Aż 15 drużyn z regionu zgłosiło się do Powiatowego Turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Wójta
Gminy Stefana Prusika, który 11 marca w hali Zespołu Szkół w Lelisie zorganizowała Rada Gminnego
LZS. Turniej ten kończył tegoroczny sezon rozgrywek
halowych zapisanych w kalendarzu gminnego LZS.
Drużyny rozlosowano do 4. grup, grano po 12 minut
bez zmiany stron, a jednak sędziowie Dariusz Mróz
i Jerzy Dawid uwijali się jak w ukropie, by podołać
obowiązkom sportowym i organizacyjnym. Bramki
sypały się jak grad, a kilka meczów rozstrzygnęło się
po dogrywce i po rzutach karnych. Gminę Lelis reprezentowały drużyny: Art –Met Olszewka, Walczak
Team Lelis, LZS Długi Kąt i LZS Obierwia. Zgłoszony
LZS Łęg Przedmiejski nie dojechał, oddając mecze
walkowerem. Podobnie jak Szpadle Borawe i Dziady
Kadzidło. Najlepiej z naszej gminy wypadli waleczni
i wytrwali gracze z Art- Met Olszewka, którzy w
półfinale pokonali Zbójnę 1:0, a w finale ulegli faworytom, drużynie Uniglass Łomża 1:4.
Ostatecznie, klasyfikacja drużyn, które stanęły na
starcie, ukształtowała się następująco: 1. Uniglass

Łomża, 2. Art.-Met Olszewka, 3. The Oforost Zbójna, 4. Powers Rangers Zalesie, 5. LZS Długi Kąt (to
niewątpliwy sukces młodzieżowej drużyny), 6. Orz
Goworowo, 7. LZS Obierwia (raczej rozczarowanie,
po wygraniu grupy niestety grając w okrojonym
składzie, po prostu zabrakło im sił), 8. Czasoprzestrzeń, 9. Czarnowyk, 10. Łyse Szoły, 11. Walczak
Team Lelis, 12. Transport Łyse.
Królem strzelców turnieju został Michał Pardo z
Uniglassu Łomża, który zdobył 13 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano jego drużynowy kolega
Mateusz Dziedzicki. A najlepszym zawodnikiem
turnieju zgodnie został wybrany Patryk Gaszczewski
z Art.- Metu Olszewka.
Puchary, nagrody rzeczowe oraz statuetki wręczył
w towarzystwie działaczy naszego gminnego LZS
wójt Stefan Prusik, który serdecznie pogratulował
tak licznie przybyłym piłkarzom i zapowiedział
szansę do rozegrania meczów rewanżowych w
turnieju za rok.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Zwycięzcy z Uniglass Łomża

Srebrne medale dla Art.-Met Olszewka

XII Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski Jantar”
Czas zawodów: 9 czerwiec 2018 roku
Miejsce zawodów: Stadion Szkoły Podstawowej
w Lelisie.
Organizator turnieju: Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Nasiadki”
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa w Lelisie, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Ludowe
Zespoły Sportowe w Lelisie, CK-BiS w Lelisie.
Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce, CK-BiS i Gminne Ludowe Zespoły
Sportowe w Lelisie.
Program zawodów:
10.00 – Otwarcie turnieju
10.15-13.00 gry indywidualne: żaczki i żacy (do
lat 10), młodziczki i młodzicy (do lat 13), kadetki i
kadeci (do lat 16),

12.00 – klasa otwarta kobiet i mężczyzn.
12.00-13.00 – przerwa śniadaniowa. Dekoracja
zwycięzców w kategoriach indywidualnych.
11.30-12.00 – przyjmowanie zgłoszeń do turnieju
w kategoriach drużynowych: trójki mieszane do
lat 10, dwójki szkolne dziewcząt do lat 13 (tylko
klubowe); dwójki szkolne chłopców do lat 13
(tylko klubowe), dwójki szkolne dziewcząt do 16
lat (tylko klubowe); dwójki szkolne chłopców do
16 lat (tylko klubowe); dwójki mieszane
około godz. 13.00 – rozpoczęcie gier drużynowych
około godz. 16.00 – rozdanie nagród i zakończenie
zawodów.
Turniej towarzyszący: gry singlowe dzieci„sprawnych inaczej”. Nagrody: medale, okolicznościowe
dyplomy.

Turniej szachowy
w zaciszu biblioteki

Szachy, jak wiadomo, lubią ciszę i skupienie, a
to doskonale panuje by rozgrywać szachowe pojedynki właśnie w bibliotecznym zaciszu. Tak właśnie pomyśleli organizatorzy turnieju szachowego,
który odbył się 27 marca w bibliotece w Dąbrówce.
W turnieju wzięło udział 16. młodych szachistów z
dwóch szkół: SP z Dąbrówki oraz SP im. Św. Jana
Pawła II z Łęgu Starościńskiego. Nad prawidłowym
przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia Maciej
Brzeski – licencjonowany instruktor szachowy Polskiego Związku Szachowego. Turniej rozgrywany
był systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund
po 15 minut dla zawodnika. Podczas gry można
było zaobserwować zarówno pełne skupienie, jak
i radość po wygranych pojedynkach. Po zaciętej
rywalizacji wyłoniono następujących zwycięzców:
I miejsce: Wiktor Potkaj, II miejsce: Mikołaj Brzeski
i III miejsce: Miłosz Niechoda.
– Szachy to to wspaniała gra, która uczy
logicznego myślenia, przewidywania, refleksu,
koncentracji, cierpliwości oraz wpływa na rozwój
pozytywnych cech i postaw takich, jak: obiektywizm, tolerancja i wytrwałość w dążeniu do celu
– stwierdził na zakończenie turnieju Maciej Brzeski.
Organizatorem turniejowych zmagań był CK-BiS przy współpracy ze szkołami w Dąbrówce
oraz w Łęgu Starościńskim. Laureaci otrzymali
nagrody i dyplomy ufundowane przez CK-BiS.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne
upominki. Dodatkowo nagrodzono najmłodszego
gracza oraz wyróżniono dziewczynkę, która jako
jedyna reprezentowała płeć żeńską w szachowych
rozgrywkach. Gratulujemy zwycięzcom i nagrodzonym. Wszystkim uczestnikom turnieju życzymy
dalszych sukcesów.
Tekst i fot. Natalia Staśkiewicz

Piłkarzom skwar niestraszny

Szachy i czytanie czynią mistrzów

Pomimo upalnej pogody, przy jakiej 28 kwietnia na
sztucznej murawie ,,Orlika’’przy SP w Obierwi rozegrano
turniej piłki nożnej dla klas I-IV szkół podstawowej o
Puchar Wójta Gminy p.n. „ Piłka nożna- moją pasją i
radością”, adepci futbolowej sztuki nie poddawali się
i grali do ostatniego gwizdka. Turniej zorganizowały
szkoły w Obierwi oraz w Łęgu Starościńskim oraz Gminny LZS. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn chłopców i 6
drużyn dziewcząt. Po kilkugodzinnych zmaganiach w
turnieju chłopców zwyciężyła Obierwia, która wygrała
wszystkie mecze. Na drugim miejscu uplasowała się

Maciej Brzeski, mieli co wręczać, bo najlepsze drużyny
otrzymały puchary i medale, a najlepsi zawodnicy
odpowiednie statuetki. (ak)

SP w Białobieli, a na trzecim, po niesamowitym meczu,
Łęg Starościński. Wśród dziewcząt złote medale zdobyła
drużyna z Lelisa, srebrne medale zdobyły dziewczęta z
,,Jantarek’’, a brązowe piłkarki z Łęgu Starościńskiego.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Kamila
Kaczyńskiego z Obierwi, a najlepszym bramkarzem
został Bartosz Kowalski z Białobieli. W turnieju dziewcząt
najlepszą zawodniczką została Julita Wieremiejczyk z
Lelisa, a najlepszą bramkarką Maja Dumała z Jantarek.
Tak więc wójt Stefan Prusik, któremu pomagali z ramienia LZS Dariusz Mróz, a także prowadzący cały turniej

Zwycięzcy z SP Obierwia ze zdobytym pucharem wójta
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CK-BiS informuje i zaprasza…
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13 maja, godz. 13.00, boisko oraz scena przy Szkole Podstawowej w Obierwi – Majówka Kurpiowska, a w programie, m.in.: V edycja Gminnego Konkursu„Wycinanka Kurpiowska”,„Ocalić od zapomnienia”
przedstawienie o charakterze folklorystycznym, a także gadki i tance ludowe w wykonaniu uczniów ZS
w Obierwi, pokaz karate, pokaz i warsztaty break dance, KGW ,,Chudkozianki’’, koncert zespołu ,,Orły FM’’,
14 – 18 maja, Szkoła Podstawowa w Białobieli – Tydzień Teatrów Szkolnych, prezentacja przedstawień
szkolnych kl. 0 - III
16 maja, godz. 10.00, sala konferencyjna biblioteki, Lelis – eliminacje gminne konkursu recytatorskiego Kurpie Zielone w Literaturze dla uczniów klas I-IV
22 maja, boisko SP Białobiel, godz. 9.00 – IX Gminna Olimpiada Przedszkolaka – międzyszkolny
drużynowy turniej sprawnościowy dla przedszkolaków, czyli zajęcia plenerowe o charakterze sportowym
promujący zdrowy styl życia
24 maja, godz. 9.00, Zespół Szkół w Lelisie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Dzień Patrona Szkoły – okolicznościowa Msza św., uroczysty apel, spektakl i konkurs wiedzy o patronie.
26 maja, godz. 17.00 – Imieniny Wsi Aleksandrowo – Piknik Rodzinny, plac wiejski w Aleksandrowie
2 czerwca, godz. 13.00, Plac Wiejski w Łodziskach – Festyn wiejski ,,Powitanie Lata’’ ,
3 czerwca – Stulecie szkolnictwa w Łęgu Starościńskim i Kurpiewskich; godz. 11.30 – Msza Św. w
kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim, godz. 13.00 – uroczystość w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim.
3 czerwca, godz. 12.00, kościół parafialny w Lelisie – koncert kameralny ,,Historia tańca’’ w wykonaniu artystów scen warszawskich (klawesyn i skrzypce),
8 czerwca, godz. 9.00, Szkoła Podstawowa w Obierwi – Gminny Konkurs Matematyczny „MatemAsy z VI klasy”,
17 czerwca, Święto Małej i Dużej Ojczyzny w Łęgu Przedmiejskim – plac przy Szkole Podstawowej, uroczystość 100-lecia powstania szkoły i podsumowanie efektów edukacyjnych; plac przy remizie
OSP – Festyn Rodzinny społeczności lokalnej.
17 czerwca, Szkoła Podstawowa w Białobieli – Piknik „Rodzinna karuzela” – bawimy się razem zdrowo, wesoło i bezpiecznie połączony z otwarciem sali gimnastycznej,
23 czerwca, godz. 15.00, Plac przed CK-BiS – III Drużynowy Rodzinny Rajd Rowerowy LZS na trasie
Lelis – Łęg Przedmiejski,
24 czerwca, godz. 13.00 – Festyn sportowo-rekreacyjny ,,Niedziela na sportowo’’ – boisko wiejskie
Długi Kąt

Urząd Gminy przypomina, że...
Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
II rata do 15 maja 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

Stałe dyżury w posterunkach Policji
W podległych Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce posterunkach nastąpiły
zmiany dotyczące kontaktu z ich kierownikami. Obecnie szefowie policyjnych
jednostek będą pełnić dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00.
– Stały kontakt z kierownikiem pozwoli na jeszcze lepsze zapoznanie się z
problemami czy lokalnymi uwarunkowaniami społecznymi. Ponadto zapewni
szybką i właściwą reakcję na łamanie prawa, a w konsekwencji podniesienie
poziomu bezpieczeństwa oraz jego poczucia przez mieszkańców – stwierdził
asp. Tomasz Żerański, rzecznik prasowy KMP w Ostrołęce.
Przypominamy numery telefonów, pod którymi można znaleźć naszych dzielnicowych:
asp.szt. Robert Zabielski – telefon kom. 696 497 146, telefon stacjonarny: 29 760 14 92, adres e-mail: dzielnicowy.lelis1@ra.policja.gov.pl. Obszar działania: Białobiel, Siemnocha, Durlasy, Łodziska,
Szwendrowy Most, Gibałka, Szafarnia, Obierwia, Olszewka, Aleksandrowo.
asp.szt. Robert Zaorski – telefon kom. 696 497 155, telefon stacjonarny: 29 760 14 92, adres e-mail:
dzielnciowy.lelis2@ra.policja.gov.pl. Obszar działania: Lelis, Długi Kąt, Gnaty, Łęg Przedmiejski, Łęg
Starościński, Szafarczyska, Nasiadki, Kurpiewskie, Szkwa, Dąbrówka, Płoszyce, Gąski.
(ak)

Dziękujemy za życzenia
Z okazji Świąt Wielkanocnych do wójta Stefana Prusika oraz do Urzędu Gminy dotarło wiele życzliwych i serdecznych życzeń świątecznych
przesłanych na okolicznościowych kartach oraz pocztą elektroniczną.
– To bardzo miły zwyczaj, który dodaje nam wszystkim radości i
wiosennego humoru. Wszystkie życzenia jakie trafiły na nasz adres
traktujemy jako wyraz szczerych i dobrych intencji skierowanych
do mieszkańców naszej gminy, do samorządowców i pracowników
gminnych instytucji. Za wszystkie dobre słowa serdecznie dziękujemy,
życząc ich nadawcom codziennej satysfakcji i wiele zdrowia – powiedział
Stefan Prusik.
Świąteczne życzenia wielkanocne nadesłali: poseł na Sejm RP
Arkadiusz Czartoryski i Senator RP Robert Adam Mamątow; poseł na
sejm RP Czesław Mroczek; dr Stanisław Kubeł, starostwa ostrołęcki,
Krzysztof Mróz, przewodniczący Rady Powiatu i Krzysztof Parzychowski,
wicestarosta; Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski; st. Bryg. Jarosław
Wilga, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wraz z zastępcą
bryg. Grzegorzem Pragaczem oraz pracownikami KM {SP w Ostrołęce;
nadkom. Krzysztof Szymański, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce;
płk Tomasz Dąbrowski, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych;
Radosław Rybicki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie; Nadleśniczy
Nadleśnictwa Ostrołęka Zdzisław Gadomski wraz z załogą; dyr. Kazimierz
Murawski z PGE Dystrybucja S.A. Warszawa; wójt gminy Olszewo Borki
Krzysztof Szewczyk wraz z Pawłem Dębski, przewodniczącym Rady
Gminy w Olszewie Borkach; Wójt Ryszard Gocłowski i przewodniczący
Rady Radosław Grabowski wraz z samorządem gminy Czerwin; Wójt Józef
Dymerski, przewodniczący Rady Gminy Jarosław Gałązka oraz Radni,
Sołtysi i Pracownicy Urzędu Gminy Mały Płock; wójt gminy Kadzidło
Dariusz Łukaszewski oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Kulawik;
Wójt gminy Troszyn Edwin Mierzejewski; dyrektor Mirosław Dąbkowski
wraz z pracownikami SPZOZ ,,Meditrans Ostrołęka’’ SPRiTS w Ostrołęce;
Zarząd z prezesem Markiem Ryszką i Pracownicy WFOŚiGW w Warszawie;
Józef Białowąs, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce, Jerzy
Kwiatkowski, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce; Bogdan Glinka,
burmistrz Myszyńca; Michał Giers, p.o. dyrektor Delegatury w Ostrołęce
Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z pracownikami; kierownik
Magdalena Kielewicz-Kaczyńska wraz z pracownikami Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ostrołęce;
Beata Kaczyńska, dyrektor Oddziału Terenowego Mazowieckiego Biura
Planowania Regionalnego w Ostrołęce; ppłk Krzysztof Gemza, Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Ostrołęce wraz z żołnierzami i pracownikami
cywilnymi WKU; prezes Hanna Grądzka w imieniu Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce; Zespół pracowników
Biura Turystyki i Podróży JUVENTUS; Marek Haas, prezes zarządu spółki
INWAP; dyrektor i pracownicy GOK w Turośli; Warsztat Terapii Zajęciowej
,,Otwarte Serca’’ PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce; Artur Banach wraz
z pracownikami P.H.U. FORTES Białystok; społeczność szkolna Szkoły
Podstawowej im św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim.
Gmina otrzymała także liczne życzenia przekazane w poczcie internetowej, które przesłali: marszałek mazowiecki Adam Struzik, europoseł
Julia Pitera, GISMAX, Radosław Kaczmarek, Wioletta Bogdańska w imieniu oddziału MODR Ostrołęka, Urząd Gminy Siemiątkowo, Urząd Gminy
Baranowo, społeczność szkolna SP Białobiel, Renata Garbulewska, Szkoła
Podstawowa Nasiadki, RuchSpoldzielcow.pl, Stowarzyszenie Funeralne.
pl, Szkolenia LCDS, ZASiP Lelis, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, GCI
Mszczonów, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa,
CK-BiS Lelis, Związek Gmin Wiejskich RP, Agata Tchórzewska, Fundacja
Smart Gmina, Katarzyna Wróbel-Drozdowska, PESMENPOL Producent
Urządzeń Sportowych – Wyposażenie obiektów sportowych, redakcja
,,Na Mazowszu’’, Mirek Czaplicki, Koło Łowieckie Świerk, Piotr Strojecki,
Kamil Stepnowski, sołtys wsi Aleksandrowo, Bartosz Ronda, POMART, PHU
KRZYSZTOF, POLSKI INSTALATOR, Olga Bartnikowska, Tomasz Walaszczyk, Marek Cegłowski, Zespół Golden Training , Konrad Mroczek z SEKA
S.A., PROCAD, Forum Samorządowe, INFOR PL S.A., Maciej Skrzypski,
Fundacja Digital Knowledge Observatory, Wydawnictwo ODDK, Lezakowo.pl, Novum Pomoce Edukacyjne, Agnieszka Kurek z effecktgroup.pl,
Marketing Epicenter, Katarzyna Kol, Terra Group Company, Oficyna MM,
Bogdan Stępień, dr Bogusław Feder – Nowości Mikroporady.pl, SPORT
PLUS Dystrybutor Sprzętu Sportowego.
Wszystkim serdecznie dziękujemy
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