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O urokach dawnej izby
Czegoż to się nie robiło w izbie
kurpiowskiej chaty – chciało by
się powiedzieć po obejrzeniu kolejnej, bo aż XIII edycji Regionalnego Przeglądu Widowisk z Życia
dawnych Kurpiów ,,Darcie Pierza’’.
Najważniejsze było namówienie gospodarzy
do udostępnienia ogrzewanej i oświetlonej izby,
a tym samym przygotowanie gościny. Czasem z
tańcami, czasem z gadką, śpiewem, zabawą, ale
także dla wspólnego darcia pierza, dla obejrzenia
jasełek, dla rajbów i zwykłych plotek. Podobny
repertuar możliwości występów 8 lutego u
gościnnych gospodarzy w CK-BiS, a więc w tradycyjny Tłusty Czwartek, gdy nikomu pączków
nie brakowało, przedstawiło 10 zespołów, które
zdecydowały się stanąć przed obliczem oceniającej komisji oraz licznie przybyłych gości i publiczności. Przed wejściem do sali widowiskowej
ustawili swoje stoiska artyści ludowi prezentujący
piękne kwiaty, rzeźby, wiklinowe kosze, instrumenty ludowe, a także producenci miodu, jak
zawsze wierni tej imprezie Teresa i Czasław Niedź-

Darcie pierza i jasełka zapełniały izbę gwarem i śpiewem
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Oczekiwanie na powrót bartnika w kurpiowskiej izbie

wieccy oraz p.p. Kaliszewscy z Białobieli. Wielką
ciekawość wzbudziły miniaturowe skrzypce, tzw.
surdynki, które własnoręcznie wykonał Andrzej
Staśkiewicz z Kadzidła.
Gości witali Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS
oraz wójt Stefan Prusik. Wyrazy uznania dla kurpiowskiej kultury i obyczajów przekazali zebranym artystom i widzom europoseł PSL Jarosław
Kalinowski, radny sejmiku mazowieckiego Marian

Krupiński, starosta Stanisław Kubeł, a wśród
serdecznie witanych gości byli także Marcin
Grabowski, kierownik delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego, Mirosław Augustyniak,
radny wojewódzki, Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej, ks. proboszcz Janusz
Kotowski, Stanisław Subda, sołtysi, dyrektorzy
szkół z naszej gminy i wielu innych.
Gości i uczestników przeglądu czekały dodatkowe atrakcje. W bibliotece można było dowiedzieć się czym jest rejestr dawców szpiku i jak
zarejestrować się na stronie www.dkmas.pl do
grona potencjalnych dawców krwiotwórczych
komórek macierzystych. Na scenie pojawili się
goście z Ukrainy. Delegacja tamtejszych sołtysów
z obwodu wołyńskiego z rejonu Łuck przyjechała
zaproszona do udziału w konferencji sołtysów z
naszego powiatu zaś w Lelisie mieli okazję poznać
obrzędy ludowe z naszego regionu.
– Fantastyczna atmosfera i gościnność, a także
ten niezwykły kwas, którego tu spróbowałyśmy,
to jest coś niezwykłego – powiedział nam Vołodymyr Artesiuk, kierownik delegacji. Panie sołtyski
zaśpiewały ukraińskie piosenki, a wójt Stefan
Prusik obdarował delegację pamiątkami z naszej
gminy. Dodajmy, że ten kwas, czyli wyśmienite
piwo kozicowe przygotował na tę okazję według
swego przepisu Henryk Kulesza.
Przegląd poprowadził Jan Kania, który jak
to już wielokrotnie pokazał doskonale radził
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Pierwsza tegoroczna sesja Rady Gminy z numerem XXXII odbyła się 19 stycznia w sali Urzędu
Gminy. Sesję poprzedziło połączone posiedzenie
komisji stałych Rady, które obradowały wspólnie nad
projektami uchwał, które weszły do porządku obrad.
Poza niezbędnymi zmianami w uchwale budżetowej,
najistotniejszym punktem posiedzenia było dokonanie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty. Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek
zwrócił się z wnioskiem do radnych aby w uchwale
zapisać „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w
sposób selektywny w wysokości 40,00 zł miesięcznie
od gospodarstwa domowego” co było większościową
decyzją wspólnych Komisji , natomiast § 3zapisać„Ustala
się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 60,00
zł miesięcznie od gospodarstwa domowego”, co także
przegłosowano większością głosów na posiedzeniu
komisji. Rada po dyskusji nad trybem głosowania na
komisjach i na sesji jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr
XXXII/219/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
XXXIII sesja Rady Gminy odbyła się 28 lutego w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy. W sesji uczestniczyli sołtysi. Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący Jan Mrozek poinformował, że w styczniu zmarł
przeżywszy 72 lata Zenon Prusaczyk, zamieszkały w
Olszewce, który pełnił funkcję radnego w III i IV kadencji, tj. w latach 1998–2006 oraz Tadeusz Kurpiewski,
zam, Kurpiewskie, który pełnił funkcje radnego w
III kadencji, tj. w latach 1998 – 2002. Zebrani uczcili
minutą ciszy ich pamięć.
Następnie wójt przedstawił informację o działalności za okres od początku roku do 23 lutego, m.in.
stwierdzając, że ponownie ruszyły prace na budowach
Urzędu Gminy i oczyszczalni ścieków, że z funduszy
sołeckich wykonano oświetlenie uliczne w: Łęg Przedmiejski 2 lampy, Łęg Starościński – Walery 2 lampy,
Białobiel ul. Makowa, Błękitna, Piękna oraz, że w tym
czasie odłowiono w gminie aż 10 bezpańskich psów,

Sesja Rady Gminy 28 klutego z udziałem sołtysów

Radni przyjęli do akceptującej wiadomości sprawozdania z 2017 rok z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej, w tym także z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny. Wójt dodał do tej informacji, że
program Rodzina+ 0bejmuje już 51 rodzin, w których
jest 180 dzieci. Zaakceptowano też informację o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach
i placówkach prowadzonych przez gminę. Była to
pierwsza taka informacja uwzględniająca efekty reformy w oświacie, a to oznacza, że gmina musi jeszcze
więcej dopłacać do szkół – stwierdził wójt Stefan Prusik.
Rada dokonała zmian w budżecie oraz zaakceptowała wniosek o udzielenie pomocy finansowej
powiatowi w wysokości 45 tys. zł, następnie zaakceptowała wniosek mieszkańców aby nową ulicę w Łęgu
Przedmiejskim nazwać ,,Kalinowa’’oraz z rekomendacji
Komisji Rewizyjnej uznała, że skarga na działalność
kierownika OPS jest bezzasadna.
W części poświęconej wolnym wnioskom wystąpił
przedstawiciel MODR Andrzej Wójcik, który omówił
nowe zasady rejestracji wniosków o dopłaty bezpośrednie (będą tylko elektroniczne) i zachęcił do udziału
w szkoleniach na ten temat, które odbędą się w CK-BiS.
Ponownie powróciła sprawa opłat śmieciowych,
których podwyżka wywołuje liczne emocje, a także
zmiany w strukturze zawieranych umów. Jak poinfor-

Warto pozbyć się elektrośmieci
Urząd Gminy w Lelisie przy współpracy z
firmą ECO HARPOON – RECYKLING przeprowadził 11 i 12 kwietnia oraz 21 i 22 listopada 2017
roku mobilne zbiórki elektro-odpadów. Dzięki
temu umożliwiono mieszkańcom bezpłatny
odbiór sprzed posesji takich odpadów, jak
zużyte komputery, monitory, telewizory, radia,
kamery, sprzęt Hi-Fi, lodówki, pralki, zmywarki,
kuchenki, mikrofalówki, odkurzacze, telefony
stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery,
wiertarki, piły, inne elektro – narzędzia, a także
świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia
elektryczne i elektroniczne zasilane prądem
lub bateriami. Łączna masa odebranych elektro-odpadów wyniosła 69,935 ton.

mował wójt po nowym roku zawarto z mieszkańcami
12 nowych umów na odbiór odpadów komunalnych,
wszyscy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów,
oraz 28 deklaracji zmieniających pierwszą deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zmiana dotyczyła zbiórki z nieselektywnych na selektywne.
– Niestety zgodnie z nowymi, drakońskimi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych gmina
nie może zarabiać na śmieciach, ani też nie ma prawa
dopłacać do ich odbioru. To spowodowało prawdziwy
dyktat firm ,,śmieciowych’’, a to z kolei wymusza zmianę
wysokości opłat. W naszej gminie uchwalono 40 zł i 60
zł, a przy tych stawkach nie zbilansujemy się, bo tak
mogło być przy stawce 42 zł i 65 zł. Co będzie dalej
zobaczymy – stwierdził wójt Stefan Prusik.
Na zakończenie sesji wójt poinformował także, iż
trwają rozmowy na temat uruchomienia prywatnych
linii autobusowych oraz analiza możliwości uruchomienia Karty Seniora, a także zachęcił radnych i
sołtysów do wsparcia akcji gromadzenia materiałów
i pamiątek z historii LZS w naszej gminie, co będzie
wykorzystane w powstającej publikacji na ten temat.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Wielkie serca małych
przedszkolaków
Komu pokazać, jak kochamy całym sercem, kiedy
mamy Babcię i Dziadka. A kto tak kocha wnuki, jak
oni – przekonaliśmy się w Przedszkolu Gminnym,
które zaprosiło nas 9 lutego na obchody Dnia
Babci i Dziadka w grupie 5-latków. Ciasne krzesełka
rozmiarem dla wnuków nikomu nie przeszkadzały
gdy rozpoczęły się występy stremowanych, małych
aktorów. A występ był wspaniały, zasłużył na gromkie
oklaski i uściski, gdy maluchy popędziły z prezentami
do swoich dziadków. Do tego cukierki, ciastka i soki,
prawdziwa uczta. Jak my Was kochamy. (ak)

Fot. Antoni
Kustusz

Adam Wiski
Fot. Archiwum
Na zdjęciu:

W trakcie zbiórki elektroodpadów

Serca i radości nigdy
mało, a w takim dniu
szczególnie

Coraz bliżej finału
Lutowe mrozy zahamowały pracę na budowach Urzędu Gminy oraz oczyszczalni ścieków, ale coraz
wyraźniej widać jak będą w przyszłości wyglądały te potrzebne i okazałe budynki. Zgodnie z planem
zakończenie prac przewidziało na 30 listopada br. Budowlańcy twierdzą, że terminów dotrzymają. A więc
czekamy, a na zdjęciach stan prac z końca lutego.

Fot. Antoni Kustusz
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Front nowego Urzędu Gminy

Zbiorniki w nowej części oczyszczalni ścieków

Radomir chce czynić dobro
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia
,,Projekt Radomir’’, które odbyło się 13 lutego w
Aleksandrowie staje się nowym etapem dla rozwoju miejscowej samorządności. O założeniach
projektu, które doprowadziły do założenia stowarzyszenia mówi na stronie Aleksandrowo.pl jego
pomysłodawca i inicjator Robert Niedzwiecki.
– Wśród wielu pomysłów na nazwę wybrałem
imię Radomir, gdyż to staropolskie imię męskie,
które może oznaczać ,,tego, który troszczy się
o dobro’’. Imię złożone jest z członu rado (motywowanego przez rad – ,,być zadowolonym,
chętnym, cieszyć się’’ lub radzić – ,,troszczyć
się, dbać o coś) oraz członu mir (,,pokój, spokój,
dobro’’). Od tego na Facebooku powstał profil
Radomir Obierwiak Obierwiaczek. Powstał po
to aby zbudować solidne fundamenty pod zalążek stowarzyszenia. Tak więc to nie osoba, ale
projekt, którym chcę w dalszym ciągu pobudzać
lokalne społeczeństwo do działania. Jak również
chciałbym aby nasze lokalne władze zawsze pamiętały o tym, że prości ludzie także mają swoje
potrzeby, a także ciekawe pomysły. Bo nasze

stowarzyszenie składa się z zwykłych prostych
ludzi, którzy mają wiele ciekawych pomysłów,
które w większości jesteśmy gotowi zorganizować. Te pomysły to potrzeby nie tylko członków,
ale wielu mieszkańców, którzy nie zawsze mają
czas, nie zawsze wiedzą, jak, ale chcieliby żeby
się coś działo. Każdy z nas jest inny i każdy ma
inne potrzeby, ale chcielibyśmy żeby każdy mógł
brać udział w działaniach które mu najbardziej
odpowiadają. Będziemy starali się spełniać
oczekiwania i wychodzić na bieżąco na potrzeby
danej chwili. Działając w stowarzyszeniu (zarejestrowanym w KRS) możemy starać się o fundusze,
środki, granty na wsparcie konkretnych projektów zgodnych z celami naszego statutu. Myślę,
że była potrzeba, gdyż inaczej stowarzyszenie
by nie powstało. My mieszkańcy nie możemy
biernie uczestniczyć w odwiecznej rozprawie
między Panem, Wójtem a Plebanem. Mamy wiele
praw i potrzeb, z których musimy korzystać tak,
abyśmy byli wszyscy szczęśliwy. Życie niesie
wiele przeciwności ale tylko wspólnie jesteśmy w
stanie je rozwiązywać. Komunikacja, informacja,
różne formy integracji to najlepsze sposoby na
odniesienie naszych małych sukcesów. Róbmy
małe rzeczy tak, aby stawały się wielkie. Tak więc
stało się. Są uchwały, zarząd, komisja rewizyjna
i piękny skład 11 członków na starcie. Odważni
działacze to: Kamil Stepnowski, Przemysław
Grabowski, Grzegorz Laska, Piotr Tumiński,
Agnieszka Tumińska, Paulina Madrak, Monika
Koczkodan, Renata Szczepanek, Kinga Górska,
Justyna Niedzwiecka, Robert Niedzwiecki. Teraz
druki, wysyłamy i czekamy na KRS.
Tyle sam inicjator, a my życzymy powodzenia.
Jak w każdej takiej inicjatywie, która pokazuje, jak
bogate jest życie aktywnego samorządu.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Założyciele są pełni optymizmu

Czyste lasy zachęcają
do spaceru
Wielbiciele wypoczynku na świeżym powietrzu zaproszeni przez Stowarzyszenie Ekomena
licznie dołączyli do leśnej wyprawy i aktywnie
wkroczyli w 2018 rok. Grupa, a wśrd nich także
członkowie Klubu Seniora z Lelisa, spacerowała
i biegała 1 stycznia po lasach w Łęgu Przedmiejskim, na terenie gminy Lelis.
Noworoczny spacer obfitował nie tylko w
atrakcje turystyczne, ale też towarzyskie i gastronomiczne. Organizatorzy wraz ze sponsorami i
osobami, które aktywnie włączyły się w imprezę,
przygotowali poczęstunek dla uczestników oraz
symboliczną lampkę szampana, którą przywitano nadchodzący rok. Dopisała też pogoda
- chociaż to był styczeń to aura panowała iście
wiosenna. Zaplanowano trzy trasy - jedną z nich
prowadził Stanisław Giżycki, drugą Waldemar
Pędzich, a trzecia trasa mini (1,7 km) była oznakowana do przejścia indywidualnego.
– Było wesoło, były życzenia, rozmowy,
drobna konsumpcja i śpiewanie. W gminie Lelis
chcemy w tym roku rozpocząć akcję ,,Czyste
lasy’’. Na naszych trasach było pod względem
czystości wzorowo, ale niestety wokół Ostrołęki
jest jeszcze dużo do zrobienia – zapowiadają
działacze z Ekomeny. (ak)

Fot. Archiwum

Noworoczny nastrój sprzyjał spacerom

Wsparcie dla rodzin w naszej gminie w 2017 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie realizował w 2017 roku „Program profilaktyki i
opieki nad dzieckiem i rodziną”, którego celem
było dążenie do takiego wsparcia rodziny, aby
dziecko mogło wychowywać się w rodzinie
własnej, a tylko w niezbędnych sytuacjach
umieszczać dzieci w rodzinnych formach opieki
zastępczej ograniczając skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie
rodzin polegało przede wszystkim na pomocy
w formie finansowej, rzeczowej, prowadzeniu
pracy socjalnej i wspieraniu rodzin poprzez
asystenta rodziny.

We współpracy z Towarzystwem na Rzecz
Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu Ośrodek po raz
pierwszy uczestniczył w akcji„Zielone Światło”, w
ramach której 13 rodzin z naszej gminy otrzymało pomoc w formie nieodpłatnej kompleksowej
wymiany tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Ludność gminy Lelis
wg. stanu na dzień
31.12.2017 r.
/mieszkańcy stali/

W 2017 roku realizowany był rządowy program „Karta Dużej Rodziny”, w ramach którego
do końca 2017 r. objęto wsparciem 213 rodzin i
wydano 1141 kart, w tym: dla opiekunów 411 i
730 dla dzieci.Ponadto sześcioro dzieci z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym skorzystało z bezpłatnego obozu wypoczynkowego z
programu „POGODNE LATO” w Gorzewie, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski.
W ramach współpracy z Polskim Czerwonym
Krzyżem w Ostrołęce zorganizowano i współfinansowano kolonie letnie w Łebie dla 13. dzieci.
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Wsparcie finansowe realizowano w formie:
		zasiłku celowego, z przeznaczeniem na
żywność, odzież, obuwie, środki czystości,
opał, potrzeby zdrowotne i opłacenie należności za energię elektryczną. Pomoc
taką otrzymało 102 rodziny, o liczbie osób
w rodzinach 300.
		 zasiłku okresowego: 7 rodzin, o liczbie
osób 14,
		 świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne
wraz z dodatkami z tytułu: rozpoczęcia
roku szkolnego, dojazdów do szkoły, zamieszkiwania w miejscowości w której
znajduje się szkoła, rodziny wielodzietnej,
kształcenia i rehabilitacji, samotnego wychowywania dzieci, urodzenia dziecka,
korzystania z urlopu wychowawczego :
621 rodzin,
		 świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z pracy lub innej pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem opieki
nad niepełnosprawnym dzieckiem: 31
rodzin,
		 zasiłku pielęgnacyjnego: 92 rodzin na 94
dzieci,
		 świadczenia rodzicielskiego: 55 rodzin,
		 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka: 106 rodzin,
		 świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
34 rodzin na 56 dzieci,
		 świadczenia wychowawcze tzw. „500+”:
911 rodzin – 17 630 świadczeń,
		 świadczenia „Za życiem”: 2 rodziny.
Ośrodek wspierał rodziny realizując także
rządowy program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Pomoc w formie bezpłatnego
jednego gorącego posiłku dziennie otrzymało
84 dzieci uczęszczających do szkół z 41rodzin.

Ośrodek w Lelisie we współpracy z Rejonem
Energetycznym Ostrołęka po raz trzeci uczestniczył w programie pn.: „Energetyczny tornister”
organizowanym przez PGE Dystrybucja Warszawa którego celem było obdarowanie wyprawką
szkolną dzieci z ubogich środowisk. Dzięki temu
nieodpłatnie obdarowano 23. dzieci rozpoczynających naukę w kl. I szkoły podstawowej.
Pracownicy socjalni w 198 rodzinach prowadzili szeroko rozumianą pracę socjalną polegającą, m.in. na częstych wizytach w środowisku
celem motywowania rodziców do poszukiwania
i podjęcia zatrudnienia, utrzymania porządku i
czystości, motywowania do zachowania abstynencji od alkoholu i informowaniu o skutkach i
konsekwencjach jego nadużywania, o umiejętnym gospodarowaniu budżetem domowym itp.
Ośrodek współpracował z placówką wsparcia
dziennego tj. Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym w Lelisie prowadzonym przez TPD
w Ostrołęce w zakresie kwalifikowania dzieci do
placówki. Do placówki uczęszczało 30. dzieci.
OPS w Lelisie w celu wsparcia rodzin przystąpił
do „Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” i skorzystał z dofinansowania w formie dotacji z rezerwy
celowej w wysokości 17 688 zł. na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta
rodziny. Wsparciem asystenta objęto 16 rodzin,
w których jest 35 dzieci.
Ośrodek współfinansował koszty pobytu 3.
dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w
kwocie 7805,60 zł.
Wyżej wymienione dane wskazują, że istnieje
potrzeba dalszego wspierania rodzin w różnych
formach pomocy tak, aby dzieci wychowywane
były w rodzinach biologicznych a nie trafiały do
opieki zastępczej lub placówek opiekuńczo –
wychowawczych.
Sporządziła: Danuta Piersa
Kierownik OPS

Miejscowość

Liczba
ludności

kobiety

mężczyźni

1.

Lelis

904

442

462

2.

Długi Kąt

262

125

137

3.

Durlasy

458

233

225

4.

Gibałka

128

65

63

5.

Łodziska

202

104

98

6.

Szafarnia

233

110

123

7.

Nasiadki

537

266

271

8.

Szafarczyska

245

120

125

9.

Olszewka

653

323

330

10.

Szwendrowy Most

188

85

103

11.

Łęg Przedmiejski

1 318

664

654

12.

Łęg Starościński

897

435

462

13.

Gnaty

197

100

97

14.

Dąbrówka

391

188

203

15.

Szkwa

91

40

51

16.

Gąski

190

96

94

17.

Płoszyce

309

144

165

18.

Kurpiewskie

277

149

128

19.

Obierwia

728

367

361

20.

Aleksandrowo 173

87

86

21.

Białobiel

429

439

22.

Siemnocha

868

RAZEM

290

144

146

9 539

4 716

4 823

Dane USC za 2017 r.:
1.

Urodzenia

127

2.

Liczba osób zawierających
małżeństwo

111

3.

Zgony

90

4.

Zameldowania z innych gmin

126

5.

Przemeldowanie w gminie

93

Sporządził: Inspektor Heronim Laska

O urokach dawnej izby (c.d. ze str. 1)
sobie z wielu ról, jakie miał do spełnienia.
Poza prowadzeniem przeglądu wystąpił także
jako kierownik Orkiestry Kurpiowskiej, która
przygrała do tańca, jako reżyser i organizator
pozakonkursowego występu zespołu ,,Pniaki
i Krzaki’’ z Łęgu Przedmiejskiego, jako prowadzący zespół Nowe Latko, który wraz z dziećmi
z Łęgu Starościńskiego wystąpił w konkursie,
a także jako prowadzący i przygrywający do
występów zespołu z Klonu i innych. Powiedzieć,
że człowiek orkiestra to za mało.
Oceny występów dokonała komisja konkursowa w składzie: Renata Krajewska- przewodnicząca, Maria Kulczyk i Jan Nalewajk, wieloletni
rejestrator występów zespołów kurpiowskich.
– członek. W przeglądzie uczestniczyło 10
zespołów, tj. w kategorii: szkoły podstawowe i
gimnazja – 5 oraz młodzież i dorośli – 5 zespołów. Wybór był niełatwy, tym bardziej że zespoły
przedstawiły bardzo różnorodne widowiska.

Po obejrzeniu wszystkich i naradzie komisja
postanowiła przyznać następujące miejsca: w
kategorii szkoły podstawowe i gimnazja:
I miejsce – „Nowe Latko” CK-BiS Lelis wraz z
uczniami SP Łęg Starościński za widowisko Jana
Kani ,,Dziecięce jercowanie w niedzielne popołudnie’’; II miejsce – „Łysoziańskie Nuty” – Zespół
Szkół Łyse za widowisko przygotowane pod
kierunkiem Urszuli Gawrych ,,Dawne zajęcia w
czasie wolnym po świętach Bożego Narodzenia’’;
III miejsce – „Chudkowiaki”, zespół uczniowski kl.
IV-VII SP za widowisko Ewy Pierzchały ,,Dzieci na
zajęciach z dialektu kurpiowskiego’’; Wyróżnienie – Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej w
Obierwi oraz „Chudkowiaki” – kl. II-III gimnazjum.
W kategorii młodzież i dorośli: II miejsce – Lelisiacy i Nasiadczanki z CK-BiS Lelis, którzy pod
kierunkiem Jarosława Kraski i Henryka Kuleszy
przygotowali widowisko ,,Powrót bartnika z lasu,
według scenariusza Henryka Kuleszy w formie

Ukraińskie panie sołtyski porwały widownię śpiewem

A publiczność powitała je gorącymi oklaskami

Boży Obiad w Dąbrówce
Już po raz drugi mieszkańcy parafii Dąbrówka zebrali się 16 grudnia, aby wspólnie
celebrować Boży Obiad. Spotkanie rozpoczęła
poranna Msza Św. w kościele parafialnym p.w.
św. Anny, a następnie zgromadzenie zostało
przeniesione do pobliskiego budynku szkoły,
gdzie wspólna modlitwa trwała do wieczora.
W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób z
parafii Dąbrówka, ale także goście z Gdańska,
Warszawy, Łomży, Bandyś oraz Kalinówki
Kościelnej na Podlasiu. Modlitwę prowadził
Czesław Bacławski ze wsi Gąski.
– Boży Obiad to prastary zwyczaj, kultywowany
jeszcze w niektórych wsiach Kurpiowszczyzny i
nieznany zupełnie poza tym regionem. Jest to, a
dawniej było całodobowe, spotkanie modlitewne,
odprawiane w intencji wszystkich zmarłych spo-

śród wiejskiej społeczności oraz za dusze w Czyśćcu
cierpiące. Ksiądz Skierkowski, wybitny badacz Kurpiowszczyzny, opisuje, że niegdyś takie spotkania
miały miejsce w Adwencie i Wielkim Poście. Spotykane obecnie jeszcze Boże Obiady organizowane
są już tylko w tym drugim okresie. Zgromadzenie
wypełniają modlitwy (takie, jak Różaniec, Litanie) i
pieśni nabożne. Zwłaszcza te ostatnie zasługują na
uwagę, gdyż dawniej były w regionie szeroko rozpowszechnione, natomiast obecnie można je usłyszeć już coraz rzadziej a jedynymi ku temu okazjami
są poprzedzające pogrzeb tzw. „Puste Noce” oraz
właśnie boże obiady. Inicjatywa reaktywacji tradycji
Bożego Obiadu podjęta przez rodzinę Bacławskich,
mieszkańców parafii Dąbrówka i Stowarzyszenie
Trójwiejska z Gdańska jest tym bardziej cenna,
że daje nadzieję na odrodzenie tego pięknego i
pożytecznego zwyczaju na Kurpiach – opisał tę
tradycję Seweryn Huzarski, prezes Stowarzyszenia
Trójwiejska z Gdańska.
Jak zapowiedzieli organizatorzy Boże Obiady
będą kontynuowane. Najbliższe spotkanie w
Dąbrówce odbędzie się 17 marca. Spotkanie
rozpocznie Msza Św. o godzinie 8:00 w miejscowym kościele. (ak)
Fot. Archiwum

Wspólna modlitwa łączy wspólnotę wiernych

teatru ludowego; II miejsce – Kurpiowszczyzna
z Myszyńca z widowiskiem o wyrzekaniu się
picia; III miejsce – „Pniaki i Krzaki” z Łęgu Przedmiejskiego, które przygotowały brawurowe i
bardzo sceniczne jasełka bożonarodzeniowe;
Wyróżnienie – Klonowskie Kurpsianki, które
pod kierunkiem Elżbiety Świtaj wystawiły wg
scenariusza Elżbiety Kaszni ,,Babsie utrapienie
z chłopem oraz Kurpiowskie Kobzietki z Rozóg
za spektakl „Darcie Pierza w kurpiowskiej izbie”.
Werdykt jury przyjęto z pełnym zrozumieniem.
Humory dopisywały, bo panie z CK-BiS zapewniły
wszystkim gorącą strawę i mnóstwo pączków.
Kiedy więc Orkiestra Kurpiowska zagrała ,,dla
rozrywki’’, to zaraz wszyscy ruszyli do tańca. Wójta
Stefana Prusika porwały kobiety z Łęgu, a później
już jak za dobrych , dawnych czasów w ciepłej
izbie, tylko wióry i kurz pod powałę.
Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Jak karnawał to karnawał
Kolorowo, magicznie i radośnie było 8 lutego
2018 roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie.
Tego popołudnia odbył się doroczny Bal Karnawałowy, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły
Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum.
Hala sportowa zamieniła się w pięknie udekorowaną salę balową. Księżniczki, Batmani, biedronki,
motylki, roboty oraz inne postaci z bajek bawiły się
w rytm największych przebojów a wspólna zabawa
z rodzicami i nauczycielami zapewniła wszystkim
wiele radości. Tańcom towarzyszyło wiele zabaw i
konkursów. Nie mogło zabraknąć Królowej Balu,
którą została Lena Mażewska oraz Króla Balu – Aleksander Wołosz z klasy 3B SP. Nagrody za wyjątkowo
pomysłowe stroje wręczyła im dyrektor Urszula
Laska oraz wicedyrektor Marta Trzcińska.
Podczas przerwy na uczniów czekał słodki
poczęstunek. Z ogromną niecierpliwością czekamy na następny,
tak udany, Bal Karnawałowy.
Ewa Chorąży
Fot. Archiwum

Królowa balu błyszczy,
a król się zasłonił
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Kurpie i Trzej Królowie powitali Nowonarodzonego
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To już trzeci korowód orszaku w święto Trzech
Króli, który przeszedł 6 stycznia w Lelisie. Zgromadzenie powitalne dla trzech królów, w rolę
których wcielili się Janusz Marzewski, Edward
Sęk i Jerzy Dawid, zebrało się na skwerze przed
Urzędem Gminy. Po prezentacji darów, orszak
z królami, ubrany w okolicznościowe korony, z
konikiem wyruszył ul. Szkolną do Dworca PKS,
gdzie powitano go noworocznymi pieśniami
kurpiowskim, a następnie udano się do CK-BiS,
gdzie przy pełnej widowni wystawiono jasełkę
bożonarodzeniową, którą wraz z zespołami z
Łęgu Przedmiejskiego w formie teatru ludowego
wyreżyserował Jan Kania. Przedstawienie, przygotowane w gwarze kurpiowskiej, nawiązało do
starych inscenizacji sądu Heroda, a w głównej
roli, bardzo przekonywująco wystąpił sam Jan
Kania. Po tym jak przebrzmiały oklaski wyruszono do kościoła, gdzie zebranych pątników witał
proboszcz Janusz Kotowski. Przed kościołem
znalazło się miejsce na nową stajenkę betlejemską, przygotowaną i pobudowaną przez
Strzelców Kurpiowskich, a w żłóbku znalazło się
wygodne posłanie dla synka Agnieszki i Dariusza
Bakułów. Symboliczny chrzest w stajence, przy
dźwiękach kurpiowskiej muzyki i śpiewów, stał
się wstępem do prawdziwego chrztu w kościele,
którego udzielił małemu Emilowi ks. proboszcz.
Msza św. z udziałem kurpiowskich muzyków i
śpiewaków nabrała w tym memencie szczególnie uroczystego i niezwykłego charakteru.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Dworzec jako miejsce częstych powitań

W CK-BiS przy żłóbku w inscenizacji zespołu Pniaki i Krzaki

W drodze do parafialnego kościoła i stajenki

Królowie i Kurpie przy betlejemskiej stajence

Kościelny chrzest Emila Bakuły w obecności rodziców i Trzech Królów

Rodzice – dzieciom na karnawał z Kopciuszkiem
Choć tradycja karnawałowych balów przebierańców w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim ma już ponad 10-letnią tradycję, to sobota 10
lutego była dniem niezwykłym. Kiedy odsłoniła się
kurtyna i na scenie pokazał się królewski dwór, to
widzom wprost zaparło dech w piersi, tym bardziej
że przygotowania trwały od stycznia, a wszystko
było owiane głęboką tajemnicą. Tak rozpoczął się
,,Kopciuszek’’, jedenasty spektakl z cyklu ,,Rodzice
– Dzieciom’’, specjalnie przygotowany przez grono
rodziców dla uczniów i gości karnawałowego balu.
Pierwszy spektakl kukiełkowy w 2017 roku
przygotowało niewielkie grono mam, które chciały
sprawić niespodziankę swoim pociechom. Później
teatralna pasja ogarnęła coraz liczniejszą grupę, a
tegoroczny ,,Kopciuszek’’ to był prawdziwy, profesjonalny spektakl teatralny ze wspaniałymi dekoracjami,
kostiumami, efektami specjalnymi, choreografią, no
i doskonałą grą aktorów. Wszystko było jak powinno
być w tej baśni – Kopciuszek piękny i pokorny, siostry
rozkapryszone aż złość brała, macocha – złośliwa dla
Kopciuszka, a czuła dla córeczek, książę przystojny
i dobry, król i królowa- mądrzy i dostojni, damy
dworu – eleganckie i wytworne, myszki – tajemnicze
i czarujące, ochmistrz i dworzanin – zabawni i oddani
księciu, wróżka – zjawiskowa i pomocna, narratorka
– urocza i pięknie opowiadająca, natomiast konie i
karoca„prawie autentyczne”. Wykorzystano motywy
muzyczne z filmów i disco polo. Ręce same składały
się do oklasków. Widzowie na stojąco odśpiewali ,,Sto
lat’’ i powitali delegację społeczności szkolnej, która
przekazała aktorom i autorom spektaklu kwiaty oraz
i statuetkę z napisem:
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Złe siostrzyczki szykują się na bal

„To jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko
było inne niż dotąd”
Grzegorz Turnau
„Wspaniałym Rodzicom, za serca tryskające
miłością, ręce bardzo pomocne, głowy pełne
pomysłów oraz bajeczny spektakl „Kopciuszek” serdecznie dziękujemy”
Gratulacje po przedstawieniu składała cała widownia: wójt Stefan Prusik, dyrektor szkoły Maria
Puławska i przybyli goście. Było miło i uroczyście.
Potem zagrała muzyka i postacie z baśni tańczyły z
dziećmi i robiły pamiątkowe zdjęcia. Na bal przybył
też Mikołaj ze Śnieżynką, którzy przywieźli mnóstwo prezentów i słodkości. Trzeba było wykupić
je tańcem z różnych stron świata, które inicjowała
Śnieżynka. Ech, to był bal, ale co będzie za rok?
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
Publiczność zaszokowana nie szczędziła braw

Wreszcie znalazła się noga do zgubionego bucika, Kopciuszek staje się księżniczką

Gala zespołu rodziców przed uszczęśliwionymi dziećmi i ich gośćmi

Szukamy dawnych mistrzów
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Pierwszy Ludowy Zespół Sportowy w naszej
gminie powstał w 1956 roku. Przez te ponad pół
wieku działalności wyrosły w gminie pokolenia
sportowców, którzy z dumą przyznawali, że
swoją sportową drogę rozpoczynali dzięki LZS.
Chcemy o nich pisać, aby przypomnieć historyczne dokonania naszych LZS. Przypomnieć
sylwetki Stanisława i Henryka Niecieckich,
Zbyszka Gontarza i wielu innych.
Do takich, którzy pierwsze sportowe kroki stawiali na boiskach w naszej gminie należy niewątpliwie
największa gwiazda kurpiowskiego podnoszenia
ciężarów Jan Niedźwiedzki, ur. 28 maja 1951 r. w
Obierwi. Sportową karierę związał z Ostrołęką,
gdzie reprezentował barwy MZKS Narew, w której
trafił do trenera Stanisława Piaszczyńskiego. Lista
sukcesów jest tak długa, że można uznać, iż Jan
Niedźwiedzki jest do dziś najbardziej utytułowanym sportowcem w historii Ostrołęki.
Treningi rozpoczął jeszcze jako uczeń w latach
60-tych w piwnicach dawnego WDK, a później
trenował w Domu Sportowca w Wojciechowicach.
Bogatą karierę zakończył w 1985 roku.
– Jak zaczęły się sztuczki z dopingiem, z tymi
sterydami, to ja się wycofałem. Zawsze byłem za
czystym sportem i takim pozostaję – stwierdził w
trakcie długiej rozmowy, którą odbyliśmy w styczniu w ostrołęckim domu Mistrza. – Wspomnień
zebrało się co niemiara. Pamiętam wszystkie swoje
starty, pamiętam działaczy Wojewódzkiej Federacji
Sportu, trenerów kadry i związku podnoszenia
ciężarów, ale co z tego, skoro teraz nie ma tego
klimatu dla sztangi, jak było kiedyś. A przecież w
2013 roku w obecności ówczesnego prezesa PZPC
Szymona Kołeckiego obiecywano reaktywowanie
ośrodka podnoszenia ciężarów, że będzie nowa
hala, w której znajdzie się miejsce dla pomostów
do podnoszenia ciężarów. Jak dotąd nic z tego nie
wyszło, a przecież kiedyś w Wojciechowicach były 4

pomosty tylko dla ciężarowców – wspomina wciąż
aktywnie udzielający się były ciężarowiec, obecnie
pracujący jako taksówkarz. – Wie pan ludzie wciąż
podchodzą, witają się, poznają mnie, a w taksówce
jest o czym porozmawiać – dodaje pan Jan.

Pamiętam każdy bój o rekord, każdą walkę o medal, jak
ten złoty na Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy w 1976 r.

Marzę o tym by młodzież poszła w moje ślady, a wiem, że na Kurpiach mamy wielu silnych chłopaków i wiele mocnych dziewcząt

W czasach Jana Niedźwiedzkiego ciężarowcy
podejmowali trzy próby; w rwaniu, podrzucie i wyciskaniu. Rekordy w trójboju są więc nieosiągalne
dla obecnych mistrzów, a na listach tych najlepszych wyników w kraju i na świecie wielokrotnie

pojawiało się nazwisko siłacza z Ostrołęki, a lista
rekordów Polski jest długa, choć dzisiaj trudna do
ustalenia, bo PZPC nie prowadzi rankingu od chwili
powstania. W rankingu podnoszenia ciężarów w
trójboju do 1972 roku figuruje na 14. miejscu w
wadze lekkociężkiej (90 kg) z wynikiem 465 kg,
który uzyskał w 1971r. Na najwyższym podium
Mistrzostw Polski rodak z Obierwi stawał pięciokrotnie (1970, 1976, 1980, 1981, 1982), a do tego
podczas startów w 1977, 1978 i w 1983 był liderem
rywalizacji, lecz później palił podejścia.
– Miałem szansę wyjechać na olimpiadę w Monachium, byłem już w kadrze, ale atak i operacja
wyrostka robaczkowego, pokrzyżował mi olimpijskie plany. Później startowałem jeszcze wiele
lat, ale już nie udało się uzyskać takiego poziomu,
jak wtedy, ale na arenę krajową starczyło, choć nie
tylko – uśmiecha się pan Jan, pokazując liczne pamiątki i zdjęcia. Dodajmy więc, że Jan Niedźwiedzki
zajął jeszcze 7. miejsce na Mistrzostwach Europy
1977 (Stuttgart, RFN), 8. miejsce w 1980 (Belgrad,
Jugosławia). Zajął także 8. miejsce na Mistrzostwach
Świata w 1977 (również Stuttgart, RFN).
– Myślę, że póki żyjemy, pamiętając tamte
sukcesy, możemy stanowić przykład dla młodzieży. Szkoda, że już nie ma wśród nas Henia
Trębickiego, medalisty olimpijskiego, z którym
trenowałem, że nie ma wielu innych, ale wciąż
mam nadzieję, że podnoszenie ciężarów wróci na
Kurpie, tak jak na to zasługuje. Przecież tu mamy
wielu silnych chłopaków i dziewczyn, którzy
gdyby miały dobre warunki do trenowania, to
zadziwiły by Polskę. To wymaga ciężkiej pracy,
poświęcenia i funduszy – rozmarzył się pan Jan i
ja podzielam tę nadzieję.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz i archiwum
Jana Niedźwiedzkiego

Z całego serca w ciasnej sali

Urodziny Pluszowego Misia

Dyrektor Urszula Wielczyk przepraszała Bacie i
Dziaków swoich uczniów, którzy zebrali się 8 lutego w dotychczasowej sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Białobieli, że nie udało się jeszcze
oddać do użytku nowej, pięknej hali. A tam prace
trwają i można się spodziewać, że w polowie marca
dobrną do szczęśliwego finału.

Biblioteka w Obierwi włączyła się w obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. Aby uczcić pluszowego
bohatera dziecięcej wyobraźni zorganizowano Urodziny Pluszowego Misia. Mali czytelnicy przynieśli ze sobą
do biblioteki swoje ulubione Misie, które towarzyszą im
w chwilach radości i smutku.
Spotkanie rozpoczęło się od poznania pluszowych
przyjaciół dzieci, po czym została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca historii powstania
„Pluszowego Misia”. Kolejnym krokiem była wspólna
recytacja wiersza Ł. Dębskiego i A. Kaszuby-Dębskiej pt.
„Miś”, po której odbyła się rozmowa na temat znaczenia
i poszanowania dziecięcych maskotek.
Uczestnicy misiowych urodzin chętnie brali udział w
zabawach ruchowych, grach pamięciowych, odpowiadali na misiowe zagadki i układali puzzle.
Istotnym i smakowitym punktem spotkania była
degustacja miodu i misiowych przysmaków, które,
co zrozumiałe, cieszyły się ogromnym powodzeniem
wśród małych smakoszów.
Maluchów czekała jeszcze jedna niespodzianka, bo
do biblioteki przybył Miś Zami - bohater bajki „Gumisie”.
Wszystkie dzieci zaśpiewały dla Misia„Sto lat”, przytuliły go i
zaprosiły do wspólnej zabawy oraz na słodki poczęstunek.
Na zakończenie urodzinowego spotkania uczestniczący w nim uczniowie klas 0-I oraz ich wychowawczynie Bożena Święcka i Iwona Kruczyk otrzymali medal
– Przyjaciel Misia.

Babciom i Dziadkom wcale to nie przeszkadzało,
bo doroczne spotkanie jest dla nich wspaniałą
okazją do podziwiania występów ukochanych
wnuków, którzy w pięknie udekorowanej sali
dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały fantastyczny program artystyczny. Były

to głównie tańce i piosenki. Po występach, dzieci
obdarowały swoich gości serdecznymi upominkami. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku
przygotowanego przez rodziców. Ech, co tam
diety i zakazy, kiedy wnuczki tak lubią słodycze i
ciastka. O klimacie spotkania można się przekonać
oglądając galerię zdjęć i filmów na stronie szkolnej
http://www.spbialobiel.pl/, gdzie przygotowała je
do oglądania Beata Korzeniecka.
Tekst i fot.: Antoni Kustusz
Nasze wnuki zawsze są najlepsze i najpiękniejsze

Kinga Kołodziejczyk

Ferie w dobrym nastroju
Dwa tygodnie zimowego wypoczynku to idealna
okazja, aby dzieci mogły ten wolny czas wypełnić
dobrą zabawą i pożyteczną nauką. Centrum Kultury–Biblioteki i Sportu zorganizowało kolejny raz
zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lelis,
dla których przygotowano specjalną ofertę zarówno
w pomieszczeniach CK-BiS, jak w plenerze.
Już pierwszego dnia dzieciaki wzięły udział w
lekcji udzielania pierwszej pomocy prowadzonej
przez pielęgniarkę Lidię Żelazną. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali wskazówek dotyczących
zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Nauczyli się podstawowych numerów alarmowych
oraz jak wzywać pomoc przez telefon.
W trakcie ferii do Lelisa zawitał również Teatr Edukacji i Profilaktyki ,,Maska’’z Krakowa. Aktorzy przedstawili
spektakl pt. ,,Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary’’.
Dużym zainteresowanie dzieciaków cieszyły
także zajęcia kulinarne, podczas których powstały

piękne pierniczki oraz hot dogi. Uczestnicy ferii
mieli także okazję zapoznać się z techniką powstawania świec, którą przedstawiła i pokazała Urszula
Kaliszewska. Odbyły się także zajęcia plastyczne
z wykorzystaniem masy solnej, z której powstały
przepiękne aniołki. Dzieci miały możliwość rozwijać
swoje zdolności plastyczne także podczas konkursu
pt.„Uzależnienia niszczą marzenia”. Powstały bardzo
ciekawe prace. Pod koniec ferii odbył się jeszcze bal
karnawałowy dla naszych pociech. Już pierwsze
takty muzyki porwały maluchów na parkiet. Pląsom,
uśmiechom i wygibasom nie było końca. Uczestnicy
mogli nauczyć się tradycyjnych tańców ludowych z
różnych państw Europy. Pociąg kolorowych postaci
zatrzymywał się na stacjach zapraszając do tańca:
poleczki, kankana, makareny, kalinki, krakowiaka.
Dzieci dumnie prezentowały swoje stroje na scenie
CK-BiS. Pod koniec zabawy czteroosobowe jury
wybrało króla i królową balu. Nie zabrakło również

wyjścia na świeże powietrze, gdzie dzieci mogły
posiedzieć przy ognisku oraz upiec kiełbaskę.
W tym roku frekwencja na zajęciach utrzymywała
się na poziomie 38-63 dzieci. Dzieciom przypadł do
gustu urozmaicony repertuar zajęć. Tak udane ferie
to przede wszystkim zasługa dzieci, które odwiedzały CK-BiS, ale również prowadzących zajęcia: Natalii
Staśkiewicz, Elizy Antośkiewicz-Duszak, Janiny
Rogalskiej, Barbary Sęk.
– Oferta, jaką przygotował CK-BiS stanowi dobre
uzupełnienie programu pracy szkoły, a jednocześnie
pozwala dzieciom wyjść w okresie ferii poza szkolne
mury. Dlatego bardzo chętnie korzystają z zajęć, a
my w szkole nie musimy angażować pracowników
do pustych dyżurów – oceniła współpracę z CK-BiS
w okresie ferii Urszula Laska, dyrektor Zespołu Szkół
w Lelisie.
Tekst i zdjęcia: Jolanta Grzywińska
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Królewski finał wspólnej zabawy

Każdy strój najpiękniejszy, gdy humor dopisuje

Pierwsza taka potańcówka
Potańcówka została przygotowana 1 lutego
w ramach spotkań leliskiego Klubu Seniora. Tym
razem nasz klub miał przyjemność gościć członków Klubu Seniora z Suska Nowego, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego oraz
przybyłych i zaproszonych gości wśród, których
byli między innymi sołtysi, radni, członkowie straży
pożarnej, przedstawiciele kółek rolniczych, twórcy
ludowi i artyści z całego powiatu ostrołęckiego.
Do tańca zachęciła i porwała Orkiestra Kurpiowska, która prezentowała znany dla kurpiowskiej
części publiczności repertuar muzyczny. Podczas
przerwy na scenie prezentowały się panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego, które
bawiły gości wspaniałymi pieśniami kurpiowskimi.

Miłą niespodzianką było widowisko artystyczne w
wykonaniu pań z KGW, które rozbawiło przybyłych
gości do łez. Śpiewy płynęły szerokim echem od
strony seniorów z Lelisa oraz Suska Nowego.
– Nasze Centrum od początku swojego funkcjonowania za priorytet postawiło sobie kontynuowanie szerokiej promocji kultury kurpiowskiej. Potańcówki kurpiowskie to inicjatywa samych twórców
ludowych i artystów pochodzących z terenu Lelisa
i okolic. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat
i myślę, że przyszedł odpowiedni moment na
wdrożenie tej pięknej i potrzebnej idei w życie. To
ma być miejsce gdzie lokalne zespoły będą mogły
prezentować swoją twórczość, gdzie będzie gościł
śpiew i taniec kurpiowski, gdzie będą występy sceniczne przedstawiające
gadki kurpiowskie, gdzie
będzie można namacalnie
dotknąć kurpiowskiego
folkloru. Takie spotkania
muszą być spontaniczne, naturalne, bo tylko
wówczas będą autentyczne, piękne i prawdziwie
kurpiowskie – podkreślił
Bartosz Podolak, dyrektor
CK-BiS w Lelisie

Wiedza, która zapewnia
bezpieczeństwo
Po pewnym zastoju w tym roku udało się
ponownie zorganizować gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Uczestnicy najpierw wykonali test pisemny, a
po jego ocenie jury w składzie: Stefan Prusik,
przewodniczący, Andrzej Przeradzki, zastępca,
Henryk Chorąży – sekretarz i Kazimierz Majk,
ustaliło następującą kolejność uczestników:
w grupie uczestników ze szkół podstawowych:
1. Julia Szymczyk, SP Dąbrówka – 23.0 pkt., Zuzanna Szczepanek, SP Obierwia, 18,5 pkt., Alicja
Duszak, SP Białobiel, 15.0 pkt., 4. Rafał Ciak, SP
Olszewka, 15.0 pkt, Julita Sęk, SP Obierwia, 14.0
pkt. i Filip Pędzich, SP Łęg Przedmiejski, 14.0 pkt.;
w grupie uczniów gimnazjów: 1. Piotr Krupa,
PG Lelis, 16,0 pkt, 2. Kinga Zadroga, PG Łęg
Przedm., 14.0 pkt., 3. Dominik Antoszewski, PG
Obierwia, 10.0 pkt. Wyróżnieni uczestnicy eliminacji otrzymali nagrody rzeczowe, a najlepsi
będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach
powiatowych. (ak)
Fot. Mariusz Chorąży

Barbara Sęk
Fot. Tomasz Szczubełek
Wspólne kółeczko połączyło
gości i gospodarzy

Najlepsi znawcy wiedzy pożarniczej z naszej gminy

To był niestety pracowity rok
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– Dla leliskiej OSP miniony rok był niestety
pracowity, a to oznacza, iż wydarzyło się wiele
zdarzeń, które wymagały ich interwencji i pomocy.
Bardzo dobrze się składa, że zarówno ta straż, jak i
dwie pozostałe z gminy Lelis są sprawne i gotowe
do wyjazdu na każde wezwanie – stwierdził,
gratulując osiągnięć, 17 lutego na zebraniu
sprawozdawczym OSP zastępca komendanta
miejskiego PSP, bryg. dr inż. Grzegorz Pragacz.
Również prezes Powiatowego Zarządu ZOSP
RP dh Janusz Głowacki, wysoko ocenił aktywność OSP, zwłaszcza że nie wszędzie strażacy
wykazują się podobnymi warunkami do służby
i pracy społecznej.
– W ruchu ochotniczego pożarnictwa zachodzi wiele radykalnych zmian, począwszy
od finansowania, po sposób wykorzystania w
systemie ratownictwa i bezpieczeństwa pożarowego, ale w gminie Lelis udaje się pokonać
wszelkie trudności i dlatego uzyskujecie dobre
wyniki – stwierdził prezes J. Głowacki.
OSP liczy 51 członków zwyczajnych i 2 honorowych. W sprawozdaniu odnotowano 52 akcje,
w tym udział w gaszeniu 17 pożarów oraz w 35
miejscowych zdarzeniach, przede wszystkim wy-

padkach drogowych. To większość z 84 zdarzeń,
jakie przypadły w udziale naszym trzem OSP w
gminie. W zdarzeniach tych ucierpiało 28 osób, w
tym 5 ofiar śmiertelnych. To bardzo zla statystyka.
O klasie wyszkolenia naszych strażaków najlepiej

Zarząd OSP otrzymuje absolutorium

świadczy to, że w powiatowych zawodach pożarniczych zajęli I miejsce. A przecież nie tylko udział
w akcjach pożarniczych i zawodach absorbuje czas
strażaków. W minionym roku odbyli cykl szkoleń, a

Godni półwiekowej tradycji
Delegaci Gminnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego LZS, który obradował 11 stycznia w
sali CK-BiS znaleźli okazję do wielu wspomnień o
ciekawych wydarzeniach, jakie weszły do sprawozdania, a także potwierdzili zaufanie LZS-owców
do swoich władz gminnych, na czele który stał
Dariusz Mróz.
– W kalendarzu imprez na 2016 rok mieliśmy
zaplanowane 20 imprez, a wykonaliśmy 18, ale do
tego doszły 4 imprezy spoza kalendarza – podsumował działalność Dariusz Mróz. – W rozgrywkach
B-klasy startował GLKS Lelis, a ponadto drużyny z
naszej gminy startowały w turniejach międzygminnych, powiatowych, a nawet wojewódzkich. W
2017 roku odbyło się także 18 imprez, ale turniej
piłki siatkowej plażowej z Obierwi przeszedł do
LZS Długi Kąt, gdzie mamy dobre warunki do jego
rozgrywania. W gminnej lidze halowej piłki nożnej
startowało 12 drużyn z 15. naszych kół. Pojawiły
się drużyny łączone, a więc można powiedzieć,
że wszystkie koła były aktywne. Do kalendarza
powrócił turniej siatkowej, a współpraca z CK-BiS
pozwala twierdzić, że kalendarz zawodów LZS będzie dobrze zrealizowany. Dobrze układa się nasza
współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym i

Delegaci z bardzo aktywnego LZS w Obierwi

także wykonali liczne prace porządkowe przy remizie, m.in. naprawiono drzwi garażowe, uprzątnięto i
zagospodarowano teren za remizą, dokonano wymiany przewodu zasilającego syrenę alarmową oraz
przeglądu sprzętu hydraulicznego. Nasi strażacy byli
widoczni przy okazji dożynek regionalnych,
przy zabezpieczeniu Jesiennych Biegów
Przełajowych, w trakcie Wigilii Gminnej i w
trakcie wielu innych przedsięwzięć kulturalnych w gminie.
Za wykazaną ofiarność i zaangażowanie
dziękowali strażakom wójt Stefan Prusik,
który zapewnił ich, że gmina nadal będzie
wspierać OSP na miarę ich potrzeb, skoro w
ub. roku gmina wydatkowała 180 tys. zł na
potrzeby straży pożarnych, a także ks. proboszcz Janusz Kotowski, który z racji swego
duszpasterstwa strażackiego wysoko ocenił
postawę moralną swoich druhów. Kiedy więc
prezes gminny OSP dh Henryk Chorąży zamykał zebranie panował ogólnie dobry nastrój, bo choć
rok był niestety pracowity, to zadania wykonano
godnie i skutecznie.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Wyróżnienie dla LZS

jego koordynatorem Sylwią Smilgin-Kamińską, a
przecież młodzież to nasza sportowa przyszłość –
stwierdził D. Mróz, kierując także podziękowania
do wójta Stefana Prusika z osobiste zaangażowanie
się w sprawę rozwoju sportu w gminie oraz do
kolegów z zarządu i kół LZS, bez których nie udało
by się zorganizować tylu sportowych i kulturalnych
wydarzeń.
Wójt Stefan Prusik także nie szczędził słów
uznania i podziękowań.
– Działalność LZS w wielu wsiach stanowi o
warunkach życia ich mieszkańców, a my w gminie
staramy się tylko, by warunki do uprawiania sportu
i rekreacji były jak najlepsze i to dla wszystkich
pokoleń – stwierdził wójt.
Po tylu podziękowaniach i pochwałach gdy
przyszło do wyborów nowych władz to delegaci
zgodnie orzekli, iż najlepiej będzie jeśli zarząd
gminnego LZS pozostanie w dotychczasowym
składzie, czyli z Dariuszem Mrozem jako przewodniczącym oraz z Jerzy Dawidem - skarbnikiem,
Witoldem Kwiatkowskim, Stanisławem Szczepankiem – wiceprzewodniczącym i Marcinem
Nalewajkiem w składzie. Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej pozostał Zbigniew Olech.
– Bardzo dziękuję za zaufanie, bo traktuję ten
wybór jako akces do działania i poparcie dla naszych planów ze strony kół LZS w naszej gminie.
Działamy jako LZS w naszej gminie już ponad 50
lat i wciąż się rozwijamy. Myślę, że upamiętnienie
tego dorobku to jedno z najważniejszych zadań
tej kadencji, ale nie tylko, bo mamy na tyle doświadczenia, że nasze imprezy będą coraz lepsze
i ciekawsze – ocenił wyniki zjazdu Dariusz Mróz
zamykając obrady.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

W tegorocznym Plebiscycie ,,Tygodnika Ostrołęckiego’’ na Sportowca Roku, który podsumowano 9 stycznia, wyróżniono także reprezentanta
Ludowych Zespołów Sportowych. Z rąk Leszka
Piórkowskiego, wiceprezesa Mazowieckiego LZS
puchar otrzymał Hubert Kaliszewski z LZS Obierwia, który w głosowaniu czytelników TO zajął
jedno z czołowych miejsc w gronie wyróżnionych
piłkarzy roku. Gratulujemy serdecznie i życzymy
dalszych sukcesów na piłkarskich boiskach. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

Hubert Kaliszewski z pucharem
dla najlepszego reprezentanta LZS

Nikt nikomu bramek nie żałował
W 25. meczach Ligi Gminnej LZS halowej piłki
nożnej o Puchar Wójta Gminy Stefana Prusika zdobyto aż 214 bramek, a przecież bramkarze byli najbardziej ofiarnymi i zapracowanymi zawodnikami
na parkiecie. Mecze rozgrywano w hali ZS w Lelisie
w styczniowe i lutowe niedziele, a podsumowanie
odbyło się 11 lutego po ostatnim meczu. Jak się okazało, aż do tego spotkania pomiędzy LZS Obierwia
i Art - Met Szafarnia z wynikiem 6:1, nie można było
ustalić ostatecznej kolejności drużyn. Sędziowie i organizatorzy Dariusz Mróz i Jerzy Dawid skrupulatnie
podliczyli wyniki i okazało się, że najbardziej okazały
puchar za I miejsce wójt Stefan Prusik wręczył zwycięzcom wszystkich meczów drużynie GLKS Lelis,
zdobywcom 21 pkt., którzy wystąpili w składzie:
Kamil Dziczek, Łukasz Bednarczyk. Paweł Mażewski,
Mateusz Mrozek, Sebastian Żelazny, Hubert Nałęcz
i Jakub Kaczyński. Następne miejsca zajęli kolejno:
2. LZS Obierwia, 15 pkt. (Piotr Tumiński, Łukasz
Ziemek, Przemysław Mrozek, Przemysław Olszewski,
Rafał Ostrowski, Piotr Żebrowski, Karol Antoszewski,
Kuba Grabowski, Sylwester Waszkiewicz, Michał
Niedźwiecki i Łukasz Szczęsny; 3. LZS Promil Olszewka, 15 pkt. (Rafał Bączek, Piotr Piątak, Konrad
Różycki, Patryk Laćkowski, Adam Ziemak, Kornel
Różycki, Marcin Piątkowski, Kornel Ziemek i Marian
Jaworski; 4. Art.-Met Olszewka i Szafarnia, 12 pkt.

(Rafał Szczepanek, Wiktor Mroczek, Jarosław Kraska, Artur Wołosz, Krystian Duszak, Janusz Boruch,
Piotr Mróz): 5. LZS Łęg Przedmiejski, 10 pkt. (Paweł
Białobrzewski, Andrzej Dera, Karol Pyskło, Maciej
Gawrych, Arkadiusz Arcichowski, Łukasz Parzych,
Adrian Piersa, Marcin Grala, Kacper Brzeski, Rafał
Kosek, Witold Kwiatkowski i Robert Piekarski; 6. LZS
Nasiadki – Siemnocha, 4 pkt. (Jakub Mróz, Dawid
Siewrnicki, Daniel Kaliszewski, Wiktor Sankowski,
Mariusz Laskowski, Albert Pędzich, Norbert Domurad, Przemysław Pędzich i Piotr Lenkiewicz); 7. LZS
Durlasy, 4 pkt. (Patryk Górecki, Sebastian Matjasik,
Moniki Parzych, Damian Prusaczyk, Patryk Kraśniewski, Adam Parzych i Karol Borowy); 8. LZS Długi Kąt,
1 pkt. (Cezary Orzechowski, Patryk Walczak, Damian
Duszak, Kuba Staśkiewicz, Bartek Sakowski, Krzysztof Przyborowski, Michał Kaliszewski).
Wójt gratulował wszystkim zaangażowania i wyników, a przede wszystkim tego, że mimo zimowej
aury i pokus telewizyjnych, ludziom chce się grać
w piłkę, spotykać się na hali i trenować. To dobre
zajęcie, które umacnia nie tylko zdrowie, ale także
przyjaźń i rodziny – podkreślał. Wszystkie drużyny
otrzymały puchary i piłki do gry w hali.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Wicemistrzostwo
Polski Magdaleny
Żebrowskiej
Magdalena Żebrowska, lekkoatletka startująca
obecnie w barwach KS Podlasie Białystok, sięgnęła po tytuł wicemistrzyni Polski w skoku w dal.
Srebrny medal zdobyła w konkursie na Halowych
Mistrzostwach Polski, które odbyły się18 lutego
w Toruniu. W trzecim skoku uzyskała wynik 6,14
m, co stanowi jej rekord życiowy w startach ,,pod
dachem’’. Zwyciężyła będąca poza zasięgiem
Anna Michalska Jagaciak, która uzyskała 6,34 m,
a na trzecim stopniu podium stanęła 16-letnia Pia
Skrzyszowska z wynikiem 6.02m, który także był jej
rekordem życiowym. Gratulujemy. (ak)

Leczenie ping-pongiem
Pomimo licznych zgłoszeń o zachorowaniach
na grypę, co spowodowało nieobecność kilku
dotychczas pewnych ekip, 25 lutego do Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego LZS i SZS o Puchar
Wójta Gminy w Obierwi stanęło ponad 70 graczy
w różnych kategoriach wiekowych. Gracze mieli
do dyspozycji 8 stołów, a więc turniej toczył się
sprawnie. Najpierw rozegrano pojedynki w starszych kategoriach wiekowych, open i oldboyów,
których poprowadził Dariusz Mróz, a następnie do
rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych,
których zorganizowała Sylwia Smilgin-Kamińska.
Grano do dwóch wygranych setów każdy z każdym. Na najlepszych czekały puchary, medale i
nagrody rzeczowe, które w finale turnieju wręczył
wójt Stefan Prusik wraz z organizatorami.

W rodzinnym gronie po finałowych meczach

Turniej dla dżentelmenów
Po rocznej przerwie zarząd gminny LZS wznowił organizację Turnieju Piłki Siatkowej MIX
TEAM o Puchar Wójta Gminy Lelis. Do rywalizacji
siatkarskich drużyn, w których obowiązkowo na
parkiecie występowały panie, tym razem zgłosiło
się 4. teamy. Mecze stały na niezłym poziomie, a
to za sprawą wielu graczy, którzy występowali
na ligowych boiskach. Ostatecznie z kompletem
zwycięstw wygrała drużyna Napalm Kadzidło,
przed Szperaczami Lelis, LZS Olszewka i Dream
Team Obierwia. Tytuł najlepszej zawodniczki
turnieju przyznano Dorocie Grabowskiej ze

Szperaczy Lelis, a statuetkę dla najlepszego zawodnika wójt Stefan Prusik wręczył Mariuszowi
Boruchowi z Kadzidła.
– Co by nie mówić, ale taka wspólna rywalizacja
uczy wzajemnego szacunku i współdziałania, zaś
występujące w drużynach panie stanowiły ich
ważne ogniwo i wzmocnienie. Dlatego zapraszamy do nas za rok. – stwierdził przy podsumowaniu
zawodów wójt Stefan Prusik.
Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Siatkówka to idealny sport dla drużyn mieszanych

Kto zdrowy ten gra w ping-ponga i cieszy się ze zwycięstwa

Najlepsze miejsca zajęli: szkoły podstawowe
kl. IV: 1. Kamil Kaczyński; 1. Julia Waszkiewicz, 2.
Gabriela Kowalczyk, 3. Julia Laskowska; szkoły
podstawowe chłopcy kl. V-VII: 1. Kamil Kaczyński, 2. Fabian Parzych, 3. Piotr Krajza; szkoły
podstawowe dziewczęta kl. VI: 1. Zuzanna
Szczepanek, 2. Julita Pierzchała, 3. Amelia Lenda;
uczniowie gimnazjum: 1. Maciej Sęk, 2. Oskar
Niedźwiecki, 3. Miłosz Majewski; uczniowie szkół
średnich: 1. Mariusz Lenkiewicz, 2. Norbert Dzięgielewski, 3. Patryk Laćkowski; kategoria OPEN
mężczyzn: 1. Norbert Dzięgielewski, 2. Krzysztof
Niedźwiecki, 3. Mariusz Lenkiewicz; kategoria
OPEN kobiet: 1. Kinga Pędzich, 2. Oliwia Głowacka, 3. Kaja Laćkowska; kategoria OLDBOY:
1. Dariusz Mróz, 2, Waldemar Parzych, 3. Tomasz
Pędzich, 4. Marek Łabuński, 5. Grzegorz Kisiel, 6.
Witold Nadolny.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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CK-BiS informuje i zaprasza…
22 marca, godz. 10.00, CK-BiS – rozstrzygnięcie gminnego konkursu na palmę kurpiowską
24 marca, godz. 19.00,hala sportowa obok CK-BiS przy ul. Szkolnej – Kurpiowska Kuźnia
Mistrzów organizowana w formule Gali Sportów Walki. Bilety do nabycia w CK-BiS w Lelisie
CK-BiS zachęca do udziału w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego
oraz prowadzi nabór do grupy otwartego kursu samoobrony

Wiosenna runda B-Klasy
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Piłkarzy GLKS Lelis czeka druga część sezonu. Zimowe sparingi napawają pewnym optymizmem,
ale przeciwnicy są bardzo wymagający i walka o przyzwoitą pozycje w tabeli będzie bardzo ciężka,
tym bardziej że wciąż borykamy się z kłopotami z utrzymaniem składu – powiedział nam trener
Jerzy Dawid.
Mecze, które zostaną rozegrane na stadionie w Lelisie w niedzielę o godz. 14.00:
8 kwietnia – GLKS – Orz Goworowo,
22 kwietnia – GLKS – KS Pniewo
6 maja – GLKS – Iskra Zaręby Kościelne
13 maja – GLKS – GKS Andrzejewo
27 maja – GLKS – Narew 1962 Ostrołęka

Urząd Gminy przypomina, że...
Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
I rata do 15 marca 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:
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,
zgodnie z uchwałą Nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 19
stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 885).
Jednocześnie Urząd Gminy informuje, że nie zmieni 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 styczeń i luty do 10 marca 2018 r.
za marzec i kwiecień do 10 maja 2018 r.

Dziękujemy za życzenia
Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku do
Wójta Gminy, Rady Gminy, a także pracowników Urzędu
Gminy napłynęło wiele świątecznych kart z życzeniami
wszelkiej pomyślności i sukcesów, zadowolenia i satysfakcji
z podejmowanych wyzwań.
Życzenia świątecznie przesłali: Arkadiusz Czartoryski, poseł na Sejm RP;
Robert Adam Mamontow, senator RP; Czesław Mroczek, poseł na Sejm RP;
europoseł Jarosław Kalinowski; europoseł Julia Pitera; Radosław Rybicki
z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie; Alfred Bogusław Szponarski,
dyrektor wraz z pracownikami delegatury Krajowego Biura Wyborczego w
Ostrołęce; Marek Ryszka, prezes zarządu i Michał Kuliński, zastępca prezesa
w imieniu Zarządu i Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Marek Olszewski, przewodniczący,
Leszek Świętalski, sekretarz generalny, Paweł Tomczak, dyrektor biura
Związku Gmin Wiejskich RP; Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki, Krzysztof
Parzychowski, Wicestarosta; Janusz Kotowski, prezydent Miasta Ostrołęki o
Jerzy Grabowski, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki; Józef Dymerski,
wójt gminy Mały Płock, Jarosław Gałązka, przewodniczący Rady Gminy oraz
Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu Gminy Mały Płock; Dariusz Łukaszewski,
wójt gminy Kadzidło i Jan Mirosław Kulasik, Przewodniczący rady Gminy
Kadzidło; Jerzy Ksepka, wójt gminy Łyse i Kazimierz Drężek, przewodniczący Rady Gminy Łyse; Krzysztof Szewczyk, wójt Gminy Olszewo Borki i
Paweł Dębski, przew. Rady Gminy Olszewo Borki; Edwin Mierzejewski, Wójt
Gminy Troszyn; Dyrekcja i Pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Ostrołęce; Zdzisław Gadomski, nadleśniczy Nadleśnictwa
Ostrołęka wraz z załogą; nadkom. Krzysztof Szymański, Komendant
Miejski Policji w Ostrołęce; st. bryg. Jarosław Wilga, Komendant Miejski
i bryg. Grzegorz Pragacz, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej; żołnierze i pracownicy WKU w Ostrołęce; Magdalena
Kielewicz-Kaczyńska, kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce wraz z pracownikami; Dariusz
Mierzejewski, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Ostrołęce i Mirosław Augustyniak, egzaminator nadzorujący; Aleksander
Zawalich, przewodniczący Komisji NSZZ ,,Solidarność’’ Region Mazowsze
pracowników oświaty i wychowania w Ostrołęce; Beata Kaczyńska z
Oddziału Terenowego Urzędu Wag i Miar w Ostrołęce; Roman Szewczak,
kierownik P.T. KRUS w Ostrołęce; zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego
w Ostrołęce; społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła
II w Łęgu Starościńskim; w imieniu społeczności szkolnej Danuta Chorąży,
dyr. Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Antoniach; Dariusz Terlikowski,
prezes zarządu i Adam Otłowski, sekretarz zarządu Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego; dyrekcja oraz pracownicy MODR O/Ostrołęka; Grażyna
i Jakub Nikodemscy z Biura Turystyki i Podróży JUVENTUS w Ostrołęce;
Rafał Dzierzgowski z firmy RPROJEKT; rektor dr Elżbieta Łojko wraz z
pracownikami Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce; Jarosław
Nowak z firmy OSTRADA; Jerzy Kwiatkowski, naczelnik Urzędu Skarbowego
w Ostrołęce; Mirosław Dąbkowski, dyr. SPZOZ ,,Meditrans Ostrołęka’’ wraz
z pracownikami; członkowie zarządu i dyrekcji spółki ENERGA; w imieniu
funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Przytułach Starych
płk Tomasz Dąbrowski, dyr. Zakładu; Tadeusz i Janusz Szlachetka z firm
,,Trans Drog’’ i Usługi Transportowe z Dylewa gm. Kadzidło; Jacek Suchecki,
prezes zarządu wraz z zespołem pracowników MPK PURE HOME; firma PGE
Dystrybucja S.A.; Jarosław Jakubiak wraz ze współpracownikami z firmy
BEST Office; Dariusz Olkowski, prezes zarządu i Andrzej Stanisław Grzyb,
wiceprezes spółki OPWiK w Ostrołęce; Artur Banach firmy PHU FORTES z
Białegostoku; Wojciech Kaczmarek, prezes zarządu spółki Lehman+Partner
wraz z zespołem pracowników; Rada, Zarząd i Pracownicy Kurpiowskiego
Banku Spółdzielczego w Myszyńcu; Zarząd i Pracownicy spółki PRESKPOL;
Urszula Wódkowska dyrektor spółki WESTMOR Consulting z Włocławka wraz
z zespołem; Marek Haas prezes zarządu wraz z zespołem INWAP HAAS;
zespół Kancelarii Doradztwa Podatkowego KDPW; notariusz Krystyna
Załuska, Zarząd spółki Ptak Warsaw Expo; Barbara Bączek, dyrektor
wraz z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu;
Iwona Grochocka, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce;
Leszek Chmielewski wraz ze współpracownikami firmy DiM – PROJEKT z
Ostrołęki; spółka INFOR.
– Wszystkie dobre słowa skierowane pod naszym adresem traktujemy
jako wyraz serdeczności i życzliwości dla mieszkańców gminy Lelis. Coraz
trudniej o takie wzajemne relacje. Tym bardziej więc cieszą słowa, w których
znajdujemy dobroć, radość i czyste intencje, bo mamy nadzieję, że ten rozpoczęty 2018 rok takich uczuć i słów wszystkim nam dostarczy. Dlatego z całego
serca za wszystkie życzenia dziękujemy – powiedział nam wójt Stefan Prusik.
Redakcja ,,Wieści Gminnych’’ przyłącza się do tych podziękowań.
Antoni Kustusz
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