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Spełnione marzenie całej wsi

Goście przyjechali z różnych stron, bo i z Li-
twy, z zaprzyjaźnionej tamtejszej szkoły, z woje-
wództwa i z powiatu, a przede wszystkim przyszli 
mieszkańcy Łęgu, którym ten piękny obiekt wójt 
przekazał pod opiekę i do użytkowania jako bo-
isko wielofunkcyjne i wielopokoleniowe. Wójt S. 
Subda poinformował, że ogółem koszt tej inwe-
stycji wyniósł 532,451 zł, z tego dofinansowanie z 
funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich wyniosło 75 proc. kosztów 
kwalifikowanych netto (bez VAT). W ramach tej 
inwestycji wykonano: skocznię w dal, sztuczną 
bieżnię, sztuczne boisko uniwersalne do różnych 
gier, zakupiono i zamontowano wyposażenie 
boiska, zamontowano ławki, łapacze do piłek, 
wykonano chodniki i zagospodarowano teren 
otaczający boisko, ustawiono oświetlenie oraz 
monitoring z kamerami, urządzono plac zabaw, 
skalniak, wybudowano płot oddzielający boisko 
i plac zabaw oraz powiększono parking. Jak wi-
dać pracy było wiele, ale gminie przybył kolejny, 
piękny i funkcjonalny obiekt sportowy. Boisko 
budowała firma ,,Gardenia – sport’’ z Warszawy, 
a nadzór nad budową sprawować Edward Kłos z 
Olszewa Borek. 

W numerze:

W historii Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim wielokrotnie wspólny i powszechny udział mieszkańców wsi decydował o 
utrzymaniu i rozwoju tej niewielkiej, ale bardzo zadbanej szkoły. O sile i zwartości szkolnej i wiejskiej społeczności naocznie można 
się było przekonać  12 czerwca, kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie  boiska wielofunkcyjnego przy szkole, ale i we 
wsi. Dlatego gospodarzami uroczystości byli zarówno  Wójt Gminy Lelis Stanisław Subda, dyrektor szkoły Maria Puławska wraz z 
Radą Rodziców, ale także sołtys, radni, proboszcz, nauczyciele i uczniowie.

i pamiątek, które wykorzysta w trakcie zajęć 
i zawodów Maciej Brzeski animator sportu w 
szkole oraz inicjator i sędzia licznych szkolnych i 
międzyszkolnych rywalizacji, jak choćby tej, która 
rozpoczęła się zaraz po uroczystości. Piłki przyda-
dzą się także w działalności nowego LZS Łęg Sta-
rościński, który powstał w miejsce szkolno-wiej-
skiego ULKS ,,Tygrys’’, a jego prezes Adrian Pyskło 
zapewnia, iż będzie dbał o nowe boisko, jak o 
swoje. Potwierdzeniem jego dobrych intencji 
była salwa, jaką wykonali ze złotej folii Kazimierz 
Mielnicki, sołtys Łęgu oraz radni reprezentujący 
wieś i okolice. 

– Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że stworzono 
nam tak wspaniałe warunki do uprawiania spor-
tu, bo choć jesteśmy niewielką placówką to zaj-
mujemy czołowe miejsca w wielu dyscyplinach, 
nie tylko sportowych, w których uczestniczą 
wszyscy uczniowie naszej szkoły, tworząc przy 
tym drużynę szkolną czy też lokalną, w której 
każdy jest wyjątkowy, ważny i niezastąpiony – 
stwierdziła dyr. Maria Puławska, zapraszając do 
wystąpienia chór rodziców, a właściwie mam, 
które wspaniale zaśpiewały specjalnie na tę oka-
zję napisaną pieśń okolicznościową. Wiele w niej 
było słów zachęty do dalszej pracy dla szkoły i ra-
dości, że teraz dzieci będą mogły spełniać swoje 
sportowe marzenia. Znając ambicje i zaangażo-
wanie tamtejszej społeczności można być pew-
nym, że tak właśnie będzie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Boisko poświęcił JE ks. bsp. Tadeusz Brona-
kowski, któremu towarzyszył ks. proboszcz Paweł 
Sobotka, a następnie wszyscy zasłużeni przy po-
wstaniu obiektu oraz ich goście przecięli wstęgę, 
po czym rozpoczęły się bardzo wzruszające i 
dowcipne występy uczniów i rodziców, od naj-
mniejszych do najstarszych. Kiedy przyszła pora 
na wystąpienia gości, ci nie szczędzili słów uzna-
nia, a i sporo się zebrało potrzebnych prezentów 
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Z życia samorządu 
XXII Sesja Rady Gminy, która odbyła się 25 

kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy po 
wysłuchaniu sprawozdanie ze stanu bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie działania 
Komendy Miejskiej Policji za 2012 r. z uwzględnie-
niem terenu gminy Lelis, a także o skutkach usta-
leń zawartych w uchwalonym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis, 
stanie bezpieczeństwa pożarowego, sposobie za-
łatwiania spraw Obywateli w Urzędzie Gminy oraz 
działalności szkół w zakresie spraw finansowych 
i administracyjnych, zajęła się podstawowymi 
ustaleniami związanymi z wdrożeniem regula-
minu utrzymania porządku i czystości w gminie. 
Regulamin został przyjęty, dając podstawę do 
dalszych działań związanych z wdrożeniem tzw. 
ustawy śmieciowej na terenie Gminy. 

Wiele dyskusji na komisjach Rady Gminy oraz 
na sesji wzbudziła sprawa ustalenia cen za wodę 
i ścieki. Swoje stanowisko w tej sprawie przed-
stawił wójt Stanisław Subda , który stwierdził, że 
wnioskował by podnieść stawkę za wodę i ścieki 
o 10 proc. ceny wody i ścieków, czyli podwyżka 
wody wzrosłaby o 23 grosze. Po dyskusji na trzech 
komisjach Rady Gminy wójt postawił nowy wnio-
sek i zaproponował podnieść cenę wody o 10 gro-
szy za 1 m3, co stanowi 4,2 proc. dotychczasowej 
ceny wody. 

- Wydobycie wody kosztuje, w cenę wody 
wchodzą koszty awarii, zużycia energii elektrycz-
nej, księgowanie, utrzymanie ekip remontowych. 
Obecnie 2,48 zł kosztuje u nas 1 m3 wody. Ciągle 
dokładamy do wodociągów , dzisiaj wykładamy 
środki na zakup sprężarki za 15 tysięcy złotych 
do studni w Gnatach. Odnośnie podwyżki ceny 
za ścieki proponuje podnieść stawkę o 14 groszy 
za 1 m3 ścieków. Do ścieków także dokładamy 
dużo. W stosunku do roku ubiegłego koszty na 
kanalizacje wzrosły o 12 proc. – przekonywał wójt 
S. Subda. 

Większością głosów, 12 głosów za, przy 3 
wstrzymujących się radni opowiedzieli się za pod-
wyżką cen wody o 5 groszy czyli za stawką wody 
w kwocie 2,35 za 1 m3 + 8% VAT . W głosowaniu 

dotyczącym cen ścieków większością głosów 14 
za, 1 wstrzymujący się, radni przyjęli propozycję 
wójta S. Subdy w sprawie w sprawie zatwierdze-
nia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i 
przyjęcia stawki w kwocie 2,94 +8% VAT za 1 m3. 

W sprawach różnych Rada Gminy uznała skar-
gę na wójta złożoną przez mieszkankę Obierwi za 
bezzasadną, udzieliła pomocy finansowej powia-
towi na przygotowanie zadania pn. „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 2537 W Łodziska – Lelis 
– Gąski – granica województwa (Laski)”, a także 
dyskutowała w sprawie odbioru śmieci oraz bu-
dowy stacji segregacji odpadów w Ostrołęce. Jak 
poinformował S. Subda w dniu sesji deklaracje na 
śmieci złożyło 1535 mieszkańców gminy na 1942 
gospodarstwa domowe, czyli 79 proc. mieszkań-
ców, z tego segregacje śmieci zadeklarowało 64 
proc. mieszkańców. 

- Jak będzie to wyglądało w rzeczywistości, zo-
baczymy, trzeba jednak stwierdzić, że wpływy za 
śmieci na pewno będą niższe i wszystko wskazu-
je na to, iż do kosztów zbiórki odpadów również 
gmina będzie musiała dołożyć z własnego budże-
tu – podsumował wójt S. Subda. 

Na wniosek przewodniczącego Rady Gminy 
Jana Mrozka odbyła się dyskusja nad przyjęciem 
stanowiska Rady Gminy w sprawie partycypacji 
w budowie stacji segregacji odpadów komunal-
nych przez miasto Ostrołęka. Koszt tej inwestycji 
wyniesie 44,5 mln zł. Z tego dotacja z Unii Euro-
pejskiej dla miasta Ostrołęka ma stanowić 25,5 
mln złotych. Udział naszej gminy w tych kosztach 
miałby wynieść 671 tysięcy złotych. Po dyskusji z 
udziałem wójta gminy i radnych przewodniczący 
Rady dał pod głosowanie Radzie Gminy stanowi-
sko o następującej treści „kto z państwa radnych 
jest za partycypacją w kosztach wspólnej budowy 
stacji segregacji odpadów przez miasto Ostrołę-
ka i przeznaczenie na ten cel 671 tysięcy złotych 
?”. Za głosował - 1 radny, przeciw głosowało – 13 
radnych, wstrzymał się od głosu – 1 radny. Wobec 
takiego wyniku głosowania Rada Gminy podjęła 
negatywne stanowisko w powyższej sprawie – 
stwierdził Jan Mrozek i zakończył obrady. 

XXIII Sesja Rady Gminy odbyła się 28 czerwca 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie i 
jej głównym tematem było przyjęcie sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu gminy Lelis za 2012 r. oraz sprawa 
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2012. Przed dysku-
sją wójt S. Subda przedstawił główne wskaźniki 

wykonania budżetu Gminy. Wydatki na dzień  
31 grudnia 2012 r. wykonano ogółem w kwocie 
27 394 960,34 zł, co stanowiło 91,98 proc. planu. 
Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,7 proc. wydat-
ków budżetowych. Jak wynika ze sprawozdania 
budżet Gminy Lelis zamknął się nadwyżką w kwo-
cie 673 tys. zł. Swoje stanowiska przedstawiły ko-
misje stałe Rady Gminy, wnioskując za przyjęciem 
sprawozdania oraz udzieleniem absolutorium. 
Wnioski te znalazły uznanie w opiniach Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Po ich wysłuchaniu 
radni jednogłośnie podjęli uchwały, w których 
rozliczyli budżet gminy za 2012 r. i udzielili wójto-
wi absolutorium. 

W kolejnych punktach porządku obrad Rada 
Gminy podjęła uchwały w sprawie udzielenia re-
komendacji ocenie zasobów pomocy społecznej 
oraz w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Gminnego Ośrodka Kultural-
no-Oświatowego w Lelisie za 2012 r., a także w 
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Leli-
sie za 2012 r. Dokonano także niezbędnych zmian 
w tegorocznym budżecie Gminy, który zwiększo-
no o ponad 1 mln zł, m.in. po rozliczeniu prze-
budowy stadionu w Lelisie i otrzymaniu wpły-
wów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
przeznaczając otrzymane środki na rozbudowę 
stacji uzdatniania wody (600 000 zł), rozbudowę 
sieci wodociągowej (300 000 zł), budowę placów 
zabaw, remonty szkół, boisko wielofunkcyjne w 
Durlasach, remont ośrodka etnograficznego i 
inne zadania bieżące.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez wła-
ściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi co wiązało się z koniecz-
nością dokonania zmian w regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy Lelis. 
(zob. str. 4)         Tekst i fot. Antoni Kustusz

Ekolodzy na start IV Olimpiada Przedszkolaka
Gminny Turniej Wiedzy Ekologicz-

nej i Ochrony Środowiska odbył się 11 
czerwca w Zespole Szkół w Obierwi.  
W turnieju uczestniczyły trzy gminne 
gimnazja z Łęgu Przedmiejskiego, Lelisa 
i Obierwi.W rywalizacji indywidualnej 
najwyższe wyniki uzyskali:1 miejsce – 
Ewelina Choroszewska z ZS w Lelisie,  
2 m. – Natalia Mąka z ZS w Lelisie i 3 m. 
– Artur Prusaczyk z ZS w Obierwi. Kla-
syfikacja szkół ułożyła się następująco: 
1 miejsce – Zespół Szkół w Lelisie, 2 m, 
– Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim i 3 
m. – Zespół Szkół w Obierwi. (ak)

W Szkole Podstawowej w Białobieli 5 czerwca 
odbyła się IV Gminna Olimpiada Przedszkolaka. 
Imprezę objął swoim patronatem Wójt Gminy 

Stanisław Subda. Do tegorocznej sportowej 
rywalizacji stanęło sześć przedszkoli z terenu 
gminy Lelis: z Obierwi, z Olszewki, z Nasiadek, z 
Łęgu Przedmiejskiego, Dąbrówki oraz z Biało-
bieli. Dzieci rywalizowały w 14. konkurencjach 
i zabawach sportowych. Do każdego zadania 
podchodziły z maksymalnym zaangażowaniem i 
wolą zwycięstwa. Wszyscy mali sportowcy zajęli 
pierwsze miejsca, a w nagrodę za aktywny udział 
otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz 
słodkie upominki. Na zakończenie swojej Olim-
piady przedszkolacy wraz z opiekunami udali się 
na wspólny, zasłużony poczęstunek. Dziękujemy 
wszystkim sportowcom i ich opiekunom za  przy-
bycie i zapraszamy za rok.

Tekst i fot. Rafał Kosek
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Aktualności inwestycyjne Gminy
Prace inwestycyjne oraz remontowe w naszej 

gminie są wykonywane zgodnie z budżetem 
Gminy przyjętym na 2013r.. Oto aktualna infor-
macja o podjętych pracach i stanie zaawansowa-
nia poszczególnych zadań inwestycyjnych: 
• rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lelisie.  

Wykonano dokumentację techniczną wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ogłoszo-
no przetarg na wykonanie tej inwestycji,

• rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwach 
Białobiel, Siemnocha i Łęg Przedmiejski - w 
trakcie projektowania. Wykonanie projektu 
nastąpi w lipcu i wtedy będzie ogłoszony prze-
targ na wyłonienie wykonawcy,

• przebudowa dróg gminnych w Szafarni, Łęg 
Przedmiejski, Łęg Starościński oraz w Lelisie. 
Został rozstrzygnięty przetarg, który wygrała 
firma drogowa z Pułtuska,

• w trakcie wykonania jest dokumentacja tech-
niczna na przebudowę dróg gminnych w 
Gnatach. Po wykonaniu dokumentacji będzie 
przygotowany i złożony wniosek do Wojewo-
dy i po ewentualnym uzyskaniu dofinansowa-
nia realizacja inwestycji nastąpi w 2014 r. ,

• zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla 
OSP Łęg Przedmiejski za kwotę około 250 ty-
sięcy złotych z dofinansowaniem ze Starostwa 
Powiatowego w Ostrołęce kwotą 90 tysięcy 
złotych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Warszawie kwotą 63 tysięcy 
złotych,

„Jeżdżę z głową” – udział uczniów PGimn. 
w Lelisie w programie edukacyjnym

Ginące zawody 
odżywają

• w czerwcu rozpoczęła się rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Białobieli. Wykonuje ją firma z 
Ostrołęki za kwotę 950 tysięcy złotych,

• w trakcie realizacji jest przetarg na budowę 
placu zabaw w Łęgu Przedmiejskim. Po wybo-
rze wykonawcy zostanie podpisana umowa na 
budowę,

• w trakcie wykonywania jest adaptacja po-
mieszczeń na ośrodek rehabilitacyjny w Lelisie, 
którą wykonuje firma MAREX z Ostrołęki,

• zakończony został remont pomieszczeń re-
mizy OSP na potrzeby istniejącej świetlicy 
wiejskiej w Lelisie wykonywany przez firmę 
KRYSTBUD,

• zakończona została budowa boiska wiejskiego 
w Gibałce, którą realizowała firma z Kadzidła,

• rozstrzygnięty został przetarg na budowę 
placów zabaw w Lelisie oraz Nasiadkach wraz 
z wykonaniem instalacji c.o. w Ośrodku Etno-
graficznym w Lelisie. Przetarg wygrała firma 
DREWPOL z Ostrołęki za kwotę 225 663 zł,

• w trakcie realizacji jest wykonywanie projektu 
na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lelisie,

• zakończona została rekultywacja wysypiska w 
Gibałce, którą wykonywała firma z Dylewa ,

• kontynuowana jest budowa oraz remonty 
dróg żwirowych na terenie gminy.

• w okresie wakacji będą przeprowadzone nie-
zbędne remonty w szkołach podstawowych na 
terenie gminy.

Opracował: Wójt Gminy-Stanisław Subda

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Lelisie 
wykonali ostatnie zadania związane z udziałem 
w programie edukacyjnym Jeżdżę z głową, doty-
czącym szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Spośród wielu zrealizowanych dzia-
łań wymieńmy, m.in.: udział w różnorodnych za-
jęciach teoretycznych i praktycznych oraz konkur-
sach, dwukrotne spotkania z Wójtem gminy Lelis 
Stanisławem Subdą, dotyczące omówienia działań 
mających na celu podniesienie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego w Lelisie i w całej 
gminie, spotkanie z policjantami ruchu drogo-
wego oraz przeprowadzenie wywiadu z oficerem 
prasowym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce 
(w następnym wydaniu WGm.).

 Dzięki wieloletnim staraniom Czesławy Kaczyń-
skiej, prezesa Stowarzyszenia Artystów Kurpiow-
skich i pomocy Muzeum Kultury Kurpiowskiej w 
Ostrołęce na terenie zagrody- skansenu w Kadzi-
dle odbywają się warsztaty etnograficzne podej-
mujące próbę odnowienia ginących zawodów, 
charakterystycznych dla Kurpiowszczyzny. Tego-
roczne 13. warsztaty ,,Ginące zawody’’ odbyły się 
4 – 6 maja i poświęcone były tradycjom wytwarza-
nia i użytkowania stroju kurpiowskiego. Warsztaty 
dofinansowała m. in. Gmina Lelis, która także dba 
o zachowanie tradycji stroju kurpiowskiego, jed-
nego z ważniejszych wyznaczników tożsamości 
regionalnej. 

Tekst i Fot. Antoni Kustusz

Uczniowie przeprowadzi-
li też w miejscowości Lelis 
diagnozę lokalną na temat 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Jako eksperci Ru-
chu Drogowego sprawdzali 
wiedzę ankietowanych osób 
na temat znajomości przepi-
sów ruchu drogowego oraz 
sondowali stan bezpieczeń-
stwa gminnych dróg.

Ankietowani wskazali 
miejsca, gdzie, ich zdaniem, zdarza się najwięcej 
wypadków lub istnieje ryzyko ich wystąpienia oraz 
wskazali, jak można zwiększyć bezpieczeństwo na 
drogach. Statystyczne opracowanie wyników tej 
ankiety stanowi utworzona przez uczniów Mapa 
Problemów Drogowych, którą zaprezentowali oni 
Wójtowi Gminy Lelis oraz swoim rodzicom pod-
czas Dnia Otwartego w szkole.

Wójt Stanisław Subda z uwagą wysłuchał infor-
macji uczniów o ich dotychczasowych działaniach. 
Analizując treści zawarte w Mapie Problemów 
Drogowych zaznaczył, że planuje przedstawić je 
na posiedzeniu Rady Gminy i wykorzystać w dal-
szej pracy nad podnoszeniem bezpieczeństwa w 
gminie Lelis. 

Uczniowie i opiekunowie projektu ( nauczycie-
le: Ewa Glinka, Marek Prusaczyk) dziękują Wójtowi 
Stanisławowi Subdzie, Sekretarz Gminy Halinie 
Gontarzewskiej oraz urzędnikom Gminy Lelis za 
ciepłe przyjęcie i poświęconą im uwagę.

www.jezdzezglowa.pl 
program@jezdzezglowa.pl

ORGANIZATOR: PATRONAT:
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Zasady odbierania odpadów komunalnych

§ 1.1. W zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbierane są powstałe 
na nieruchomościach, na których zamieszkują 
mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane – w ilości co naj-

mniej 10 litrów tygodniowo na osobę,
2) odpady opakowaniowe ze szkła zebrane w 

sposób selektywny określony w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Lelis - w każdej ilości przez firmę odbie-
rającą odpady,

3) odpady z papieru i tektury, zebrane w sposób 
selektywny określony w Regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy 
Lelis – w każdej ilości przez firmę odbierającą 
odpady, 

4) odpady z tworzyw sztucznych, odpady z me-
tali i opakowania wielomateriałowe zebrane 
w sposób selektywny określony w Regulami-
nie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Lelis - w każdej ilości przez firmę odbie-
rającą odpady,

5) odpady komunalne ulegające biodegrada-
cji w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji, odpady mebli i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane leki, chemikalia (farby, roz-
puszczalniki, oleje odpadowe itp.), odpady 
remontowo-budowlane, opakowania oraz 
zużyte opony, zebrane w sposób selektywny 
określony w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Lelis - w każdej 
ilości w punkcie selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych (PSZOK) dostarczone przez 
mieszkańców.
2. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia 

nieruchomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy, w:
1)  pojemniki służące do zbierania odpadów ko-

munalnych zmieszanych;
2)  worki służące do segregowanych odpadów 

komunalnych.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nierucho-
mości posegregowane niezgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Lelis, traktowane są 
jako odpady zmieszane.

§ 3. Komunalne odpady zmieszane, w ramach 
uiszczonej opłat, odbierane są od właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
co 14 dni.

§ 4. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2-4, 
w ramach uiszczonej opłaty, od właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
odbierane są raz na 2 miesiące.

§ 5. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 5 , 
w ramach uiszczonej opłaty, właściciele nierucho-
mości dostarczają do punktu selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych.

§ 6. 1. Odbiór odpadów o których mowa w § 
3-4 będzie następował według harmonogramu 
ustalonego przez odbiorcę .

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów 

przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, 
dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie-
będący dniem ustawowo wolnym od pracy nastę-
pujący po dniu wolnym.

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 
5, odbywa się na terenie punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w godzinach 
funkcjonowania punktu przez uprawnionego 
pracownika. Termin i godziny funkcjonowania 
podane zostaną w sposób zwyczajowy.

§ 7. 1. Odpady niebezpieczne powstające 
na nieruchomościach, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w szczególności:
1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków 

do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczal-
ników oraz opakowania po nich,

2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje 
do wywabiania plam i opakowania po nich,

3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domo-
wych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawiera-

jące rtęć, w tym świetlówki, termometry, prze-
łączniki,

6) baterie i akumulatory,
7) zużyte kartridże i tonery,
8) przepracowane oleje,
9) zużyte opony, przyjmowane są w punkcie se-

lektywnej zbierania odpadów komunalnych.
2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są 

przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w godzinach jego otwarcia, o któ-
rych informacja przekazana zostanie w sposób 
zwyczajowy.

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych przyjmuje wyłącznie te odpady opisa-
ne w ust. 1, które zostały dostarczone do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
przez ich wytwórców.

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych może odmówić przyjęcia odpadów, 
jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie po-
wstały one na nieruchomości, na której zamiesz-
kują mieszkańcy.

Rada Gminy Lelis 28 czerwca uchwaliła także 
nowy regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Lelis, w którym zapisano m. 
in., że: 

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku na terenie nieru-
chomości poprzez:

1. bieżące zbieranie odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości i bezzwłoczne umiesz-
czanie ich w pojemnikach zlokalizowanych na 
terenie nieruchomości; Pojemnik dostarczy 
przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę w drodze 
przetargu;

2. selektywne zbieranie i przekazywanie nastę-
pujących rodzajów odpadów:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych z zastrzeżeniem pkt. b - k,
b) papieru i tektury,
c) szkła ,
d) tworzywa sztucznego, opakowań wielomate-

riałowych i metali,
e) odpadów ulegających biodegradacji, w tym 

zielonych,

f ) przeterminowanych leków,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-

nego,
i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
k) zużytych opon.

W regulaminie określono rodzaje i minimal-
ną pojemność pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, 
warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. Zgodnie z nimi: 

§ 2. 1. Do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych służą:
1) pojemniki o pojemności: 0,06 m³, 0,08 m ³, 0,12 

m³, 0,24 m³, 0,36 m³, 1,1 m³,
2) kontenery o pojemności: typu mulda o pojem-

ności od 3 do 10 m³, typu KP o pojemności od 
5,5 do 10 m³,
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych stosuje się przezroczyste worki z 
tworzyw sztucznych o pojemności od 0,06 m³ do 
0,12 m³.

3. Wielkość pojemników winna być dostoso-
wana do liczby osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość oraz częstotliwości odbioru odpadów.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
utrzymywania pojemników na odpady w stanie 
czystości , dobrym stanie technicznym oraz ich 
okresowego dezynfekowania. 

5. Pojemniki lub worki na odpady powinny być 
ustawione na terenie nieruchomości w miejscu 
widocznym i dostępnym dla podmiotu upraw-
nionego odbierającego odpady bez konieczności 
wejścia na teren nieruchomości. 

§ 3. 1. W miejscach publicznych takich, jak w 
szczególności: chodniki, place, parki, skwery, 
przystanki komunikacji publicznej, odpady ko-
munalne należy gromadzić w koszach ulicznych 
o minimalnej pojemności 10 l.

2. Pojemniki powinny być ustawione w miej-
scach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu 
pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich 
stałe opróżnianie przez firmę wywozową i roz-
mieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie 
w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych 
i przebywania znacznej ilości osób.

§ 4. Zakazuje się:
umieszczania w pojemnikach do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych innych od-
padów takich jak: odpady budowlane i rozbiór-
kowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe, zużyty opony, które należy zbierać od-
dzielnie i usuwać na zasadach określonych w 
niniejszym regulaminie, umieszczać w pojemni-
kach przeznaczonych do zbierania odpadów ko-
munalnych odpadów pochodzących z działalno-
ści gospodarczej.. (Więcej na stronie www.lelis.pl) 

Przewodniczą Rady Gminy
Jan Mrozek

Zasady te określa uchwała Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale tej czytamy, że:
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Diamentowe, złote i srebrne jubileusze
Odnowione śluby miłości, wierności i uczciwo-

ści małżeńskiej przyrzekali sobie małżonkowie 
z gminy Lelis, przyjmując serdeczne gratulacje 
od wójta Stanisława Subdy oraz Edyty Broniek z 
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. 
Tegoroczna uroczystość z okazji jubileuszu 60-, 
50- i 25-lecia pożycia małżeńskiego odbyła się 
w czwartek 20 czerwca. Jak ustalono w Urzędzie 
Stanu Cywilnego jubileusze takie obchodziło 
w tym roku dwie pary – diamentowe, 12 par – 
złote i 46 par – srebrne gody. Nie wszyscy mo-
gli uczestniczyć w gminnej uroczystości na ich 
cześć, ale do wszystkich dotrą wyrazy uznania od 
władz gminy. 

Pierwszym punktem uroczystości była msza 
święta w kościele parafialnym w Lelisie, gdzie 
jubilaci otrzymali uroczyste świadectwa swojej 
wierności. Następnie wszyscy przeszli do Gmin-
nego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego, gdzie 
wszystkich powitał Stanisław Subda, wójt gminy 
Lelis, który złożył życzenia jubilatom oraz za-
chęcił do korzystania ze słodkiego poczęstunku 
przygotowanego przez GOK-O i Urząd Gminy. 

Słowa podziękowania, ale także przysięgi złożyli 
sobie również małżonkowie. 

Pary małżeńskie, które obchodziły 50-lecie 
pożycia małżeńskiego zostały odznaczone me-
dalami ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie’’ przy-
znawanymi im przez Prezydenta RP. Otrzymały 
również upominki w postaci ksiąg ozdobnych z 
życzeniami. Upominki wręczono również parom 
obchodzącym 60. i 25-lecie pożycia małżeńskie-
go. Po części oficjalnej wójt zaprosił wszystkich 
na lampkę szampana i obejrzenie występu ar-
tystycznego przygotowanego przez uczniów 
Zespołu Szkół w Obierwi pod opieką Jarosława 
Kraski. 

Jubileusz obchodziły pary: 
60-lecie (diamentowe gody): Wanda i Zyg-

munt Tercjakowie.
50-lecie (złote gody): Krystyna i Kazimierz 

Bochomulscy, Czesława i Zygmunt Kaczyńscy, 
Celina i Józef Kalbarczykowie, Maria i Henryk Len-
kiewiczowie, Halina i Ireneusz Olbryś, Aleksandra 
i Franciszek Orzechowscy, Stanisława i Czesław 
Pierzchałowie, Czesława i Czesław Puchalscy.

25-lecie (srebrne gody): Beata i Mirosław Dzię-
gielewscy, Grażyna i Marek Golonowie, Grażyna i 
Mieczysław Jaksinowie, Bożena i Leszek Jankow-
scy, Anna i Marek Kowalczykowie, Bożena i An-
drzej Koziatkowie, Teresa i Konstanty Mielniccy, 
Marzena i Jan Mrozkowie, Teresa i Kazimierz Na-
lewajkowie, Agnieszka i Franciszek Niedźwiedz-
cy, Henryka i Tadeusz Rudzikowie oraz Maria i 
Damazy Więckowie. Gratulujemy.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

W Bibliotece Gminnej w Lelisie 21 maja odby-
ły się eliminacje gminne XXX Konkursu Recyta-
torski „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów 
klas I-VI. Udział swoich reprezentantów zgłosiło 
sześć szkół: Szkoła Podstawowa w Białobieli, w 
Dąbrówce, Nasiadkach, Obierwi, Łęgu Starościń-
skim i w Lelisie. Ogółem pokazało swoje umie-
jętności recytatorskie 28 uczestników, którzy 
recytowali wiersze o Kurpiowszczyźnie i gadki 
kurpiowskie. Komisja konkursu w składzie: Be-
ata Brzeska, Janina Mielnicka i Małgorzata Ter-
cjak wyróżniła pięć osób z klas I-III i sześć osób 
w klas IV-VI. Cztery osoby z grona wyróżnionych 
zgłoszono do udziału w konkursie finałowym w 
Myszyńcu. Prawo startu w konkursie finałowym 
uzyskały: Wiktoria Kubeł z kl. I SP Łęg Starościń-
ski, Wiktoria Nalewajek z kl. IV SP Łęg Starościński, 

XII Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych, który odbył się 12 maja w Mińsku 
Mazowieckim, stanowił okazję do zdo-
bycia przepustki na Ogólnopolski Festi-
wal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzy Dolnym. Dlatego uczestniczą 
w nim najlepsi śpiewacy i muzykanci 
zamieszkujący na wsi lub pochodzący 
ze wsi, którzy znają i praktykują ludowe 
tradycje muzyczne. W tym roku na woje-
wódzki przegląd do Mińska Mazowiec-
kiego GOK-O w Lelisie zgłosił kapelę 
Jana Kani oraz 5. solistów instrumentali-
stów grających na harmonii pedałowej, 
w tym troje uczniów. Ich występ w Miń-
sku został bardzo ciepło przyjęty przez 
publiczność, ale także zyskał uznanie w 
oczach jurorów. Uczniowie mistrza Jana 
Kani - Mateusz Milewski, Radosław Bo-
ruch, Łukasz Olbryś zdobyli II nagrodę i 
nominację na Ogólnopolski Festiwal Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych do Kazimie-
rza Dolnego, zaś kapela Jana Kani zajęła 
I miejsce. Gratulujemy. 

Anna Ogniewska

Zuzanna Szczepanek z kl. I SP Obierwia oraz Mar-
lena Olszewska z kl. V SP Białobiel. Wszyscy recy-
tatorzy uczestniczący z eliminacjach gminnych 
otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Finałowy konkurs recytatorski, który odbył się 
11 czerwca w Bibliotece Miejsko- Gminnej w My-
szyńcu potwierdził słuszność wyboru do grona fi-
nalistów, jakiego dokonali jurorzy finałów gmin-
nych. Reprezentanci naszej gminy zdobyli tam 3 
nagrody. I miejsce w recytacji gadki kurpiowskiej 
zajęła Marlena Olszewska, III miejsce w recytacji 
wiersza - Wiktoria Kubeł w kategorii klas I-III, a 
wyróżnienie w recytacji wiersza Zuzanna Szcze-
panek w kategorii klas I-III. W recytacji gadki kur-
piowskiej nie było podziału na kategorie wieko-
we ponieważ w klasach młodszych wykonywano 
tylko jedną recytację.              Barbara Sęk 

Przepustka 
do Kazimierza

Kurpie Zielone w Literaturze 
po raz trzydziesty

Fot. Antoni Kustusz
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Festyn Rodzinny ,,30 lat minęło jak jeden dzień’’ 
Początki szkoły w Łęgu Przedmiejskim sięga-

ją roku 1918 r., jednak obecny budynek Zespołu 
Szkół obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Rów-
nież okrągłą bo dziesiątą rocznicę istnienia świę-
towało tutejsze gimnazjum. Z tych właśnie okazji, 
a także z okazji Dnia Dziecka społeczność szkolna 
zorganizowała jubileuszowy Festyn Rodzinny, 
którego hasło brzmiało ,,30 lat minęło jak jeden 
dzień’’. Na boisku przyszkolnego ,,Orlika’’ oraz 
równiutko przystrzyżonych trawnikach wokół 
fontanny zarówno na małych, jak i dużych czeka-
ła moc atrakcji, piękna pogoda i dobra zabawa.

Najmłodsi uczniowie z klas 1-3 zaprezentowa-
li się w przedstawieniu pt. Legenda - Powstanie 
Państwa Polskiego. W strojach rycerzy, niewiast, 
króla, smoka, zwierzaków i Krakowianek opowie-
dzieli licznie zgromadzonym przed sceną widzom 
i gościom legendę o powstaniu naszej ojczyzny. 
Spektakl uzupełniły swoimi tańcami i śpiewem 
gorąco oklaskiwane przedszkolaki. 

Widzowie podziwiali także układy gimnastycz-
ne taneczne , które przygotowali uczniowie klas 
IV-VI szkoły podstawowej i I -III gimnazjum. Wiele 
radości wywołały także pokazy mody uczniow-
skiej i nauczycielskiej stylizowane na lata 80 – te, 
90 – te i współczesne.

Ciekawym punktem jubileuszowego spo-
tkania przy szkole stały się wspomnienia absol-
wentów szkoły, wśród których znaleźli się, m.in.: 
Iwona Choroszewska – Zyśk (redaktor naczelna 
czasopisma „Kurpie”), Barbara Szczubełek (na-
uczycielka ZS Nr 2 w Ostrołęce), Urszula Ziemiak 
(nauczycielka szkoły w Antoniach), Paweł Biało-
brzewski (pracownik BOR-u), Katarzyna Parzych 
(Radio Nadzieja), Katarzyna Łępicka (sportowiec), 
Artur Kozłowski i Natalia Arcichowska (studenci 
renomowanych uczelni).

Na scenie zaprezentowali się również gim-
nazjaliści podsumowujący efekty tegorocznych 

projektów edukacyjnych, w tym dwóch między-
narodowych w ramach europejskiego programu 
e – Twinning. Uczestnicy grup uczestniczących 
w tych programach przygotowali także swoje 
stanowiska związane z tematyką ich projektów, 
m.in. owocową loterię, makietę samodzielnie 
zaprojektowanego placu zabaw, wypieki kuchni 
niemieckiej i polskiej, wystawę kart wielkanoc-
nych, które wykonali uczniowie z innych krajów 
europejskich oraz konkurs z nagrodami związany 
z tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Uwagę przykuwała również loteria fantowa, 
przygotowana przez uczniów klasy VI, w której 
czekały nagrody w postaci zeszytów, pluszaków 
czy kolorowych kolczyków.

Obok sceny na boiskach szkolnych trwały roz-
grywki Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Ostrołęckiego, w którym zmagało się siedem 
drużyn dziewcząt i sześć drużyn chłopców z na-
szego powiatu. Odbył się też Turniej Piłki Siat-
kowej drużyn mieszanych. Wśród dodatkowych 
atrakcji były trampoliny, dmuchana zjeżdżalnia, 
malowanie twarzy, koło przyrodnicze, stanowi-
sko sanepidu z pomiarem ciśnienia tętniczego i 
wydechu palaczy nikotyny . Nie zabrakło stoisk 
gastronomicznych, handlowych i promocyjnych 
różnych firm i instytucji, a więc humory i apetyt 
dopisywały.      Redakcja szkolna 

Fot. Antoni Kustusz

Językowy klucz do świata

Każdy, kto zna języki obce ma w kieszeni 
klucze do całego świata. Szczególnie przydaje 
się znajomość języka angielskiego, o czym są 
przekonani uczniowie, którym nie jest on obcy. 
Najlepsi spotkali się 10 czerwca w Zespole Szkół 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie na 
uroczystym podsumowaniu tegorocznej edycji 
Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego.

Honorowy patronat nad Konkursem sprawo-
wali i ufundowali cenne nagrody rzeczowe Sta-
rosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz Wójt Gminy 
Lelis Stanisław Subda. Organizatorami Konkursu 
były: Szkoła Podstawowa w Białobieli, Zespół 
Szkół w Łęgu Przedmiejskim i Zespól Szkół w Le-
lisie. Konkurs koordynowały nauczycielki języka 
angielskiego Beata Modzelewska (SP w Białobie-

li), Dorota Śledzik (ZS w Łęgu Przedmiejskim) i 
Monika Wilczek (ZS w Lelisie). 

Od pięciu lat myślą przewodnią Konkursu 
jest rozpowszechnianie kultury i tradycji kra-
jów anglojęzycznych, doskonalenie znajomości 
języka angielskiego, motywowanie uczniów 
do nauki języka angielskiego oraz nawiąza-
nie lub pogłębienie już istniejącej współpra-
cy między szkołami z powiatu ostrołęckiego.  
 Piąty konkurs, jak co roku, cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. W tegorocznej edycji zgłosiło 
swoje uczestnictwo aż 28 różnych szkół. W sumie 
w I etapie do rywalizacji przystąpiło 421 uczniów, 
w tym 227 ze szkół podstawowych, 138 ze szkół 
gimnazjalnych i 56 ze szkół ponadgimnazjal-
nych. Do II etapu zakwalifikowano 109 uczniów, 

w tym 45 ze szkół podstawowych, 48 ze szkół 
gimnazjalnych, 16 ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Nagrodzono 25 najlepszych uczniów, których 
zaproszono do Lelisa po odbiór cennych nagród 
rzeczowych z rąk wicestarosty Krzysztofa Parzy-
chowskiego oraz przewodniczącego Rady Powia-
tu Stefana Prusika, , a także wysłuchanie We are 
the Champions. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się także ucznio-
wie z naszej gminy. Oto oni – klasa IV: II m. Wikto-
ria Kaczyńska, III m. Szymon Białobrzeski, oboje 
SP Białobiel; klasa V: III m. Michał Niedźwiedzki, 
SP Obierwia; klasa VI: I m. Emilia Grzyb, SP Lelis; 
gimnazja: wyróżnienie Beata Rydel, ZS Lelis.

Tekst i Fot. Antoni Kustusz
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MatemASY z szóstej klasy
W Zespole Szkół w Obierwi 11 czerwca odbyła 

się VIII edycja Gminnego Konkursu Matematycz-
nego „ MatemASY z szóstej klasy”. Organizatorem 
konkursu jest Szkoła Podstawowa w Obierwi, 
a opiekunem nauczyciel matematyki Danuta 
Godzina. Celem konkursu jest: promowanie ma-
tematyki i przełamywanie niechęci uczniów do 
tego przedmiotu, poszerzanie wiedzy i umie-
jętności matematycznych, rozwój logicznego 
myślenia, rozbudzanie ambicji szlachetnego 
współzawodnictwa i rywalizacji oraz wzmacnia-
nie więzi terytorialnej oraz intelektualnej wśród 
młodzieży o podobnych zainteresowaniach.

W konkursie uczestniczyło 21 uczniów z 7 
szkół podstawowych naszej gminy: Obierwia, Ol-
szewka, Dąbrówka, Białobiel, Lelis, Nasiadki, Łęg 
Przedmiejski - po trzech uczniów z każdej szkoły. 
Uczestnicy matematycznych zmagań przez 70 
minut rozwiązywali 15 zadań za co mogli otrzy-
mać łączną liczbę 46 punktów. 

A oto wyniki:
W kategorii indywidualnej:

I miejsce, 36 punktów – Mariusz Lenkiewicz - ZS 
Obierwia
II miejsce, 33 punkty – Magdalena Ciuchta - ZS 
Lelis
III miejsce, 31 punktów – Radosław Iwanowicz – 
ZS Obierwia

W kategorii zbiorowej:
I miejsce, 61 punktów - ZS Lelis
II miejsce, 53,5 punktów – ZS Obierwia
III miejsce, 52 punkty - ZS Białobiel

Dodatkową atrakcją tegorocznego konkur-
su był Festiwal Nauki, który odbył się w szkole. 
Uczniowie i ich nauczyciele obejrzeli doświad-
czenia i pokazy chemiczne i fizyczne. Prezen-
towana była też wystawa brył geometrycznych 
oraz wielościanów foremnych wykonanych z 
kolorowego papieru techniką origami. Przed 
tak doborową publicznością umysłów ścisłych, 
swój projekt edukacyjny zaprezentował uczeń 
klasy I gimnazjum- Arkadiusz Dawid. Temat pro-
jektu: „Wielokąty foremne na tapecie i parkiecie” 
uczeń przedstawił w formie: wystawy wykona-
nych przez siebie prac pt.„ Parkietaże i desenie”, 
albumu z konstrukcjami wielokątów foremnych 
i teorią oraz prezentacji multimedialnej. Mate-
mAsy również miały możliwość samodzielnego 
zaprojektowania i ułożenia wzoru mozaiki z wie-
lokątów oraz wykonania niektórych doświadczeń 
chemicznych. W dobry nastrój uczestników festi-
walu wprowadzały krótkie występy artystyczne, 
przygotowane przez uczniów szkoły.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie 
otrzymali dyplomy za udział i zdobyte miejsca 
oraz nagrody rzeczowe, które ufundował i wrę-
czył Wójt Gminy Lelis Stanisław Subda. 

Danuta Godzina

W rocznicę nadania Zespołowi Szkół w Lelisie 
imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego obcho-
dzono w szkole 29 maja. Uroczystość rozpoczęła 
się uroczystą mszą świętą poprowadzoną przez 
ks. proboszcza Janusza M. Kotowskiego oraz ks. 
kan. Witolda Brulińskiego. Następnie złożono 
kwiaty przy obelisku poświęconemu Kardyna-
łowi Stefanowi Wyszyńskiemu na terenie szkoły. 
Dalsze uroczystości odbyły się na hali sportowej 
przy zespole Szkół w Lelisie.

Uczniowie klasy II gimnazjum pod opieką Jo-
lanty Olkowskiej przygotowali akademię, w któ-
rej zaprezentowali  sylwetkę Patrona, wzbogaca-
jąc ją inscenizacją z życia tego wybitnego Polaka 
oraz utworami poetyckimi i prezentacją. Występ 
uświetniły pieśni w wykonaniu chóru szkolnego 
pod kierunkiem Marka Prusaczyka.

Obchody poprzedził internetowy konkurs 
wiedzy o Patronie, który przygotowały uczen-
nice kl. II b gimnazjum: Natalia Mąka, Ewelina 
Choroszewska i Dominika Bednarczyk wspólnie 
z  opiekunami  Jackiem Olkowskim,  Krzysztofem 
Gawrychem i Dorotą Zaniewską, a który odbył się 
22 maja. Wzięli w nim udział wszyscy obecni tego 
dnia w szkole uczniowie Zespołu Szkół od kl. IV 
SP wzwyż. 

Zwycięzcami zostali: Szkoła Podstawowa:   m. 
Adrian Traczewski, 2. Karolina Bakuła, 3.Ewelina 
Kaliszewska; Gimnazjum:   m. Patrycja Ejzemberg,  
2. Monika Krystian, 3. Edyta Kaliszewska; ZSZ:    m. 
Paulina Nadolna,  2. Daniel Kulas, 3. Sebastian 
Przybyła. Laureatów nagrodzono podczas uro-
czystej akademii w Dniu Patrona .

Jolanta Olkowska

Dzień Patrona

 Wyniki ze sprawdzianu po klasie VI w roku szkolnym 2012/13

Lp Nazwa jednostki Liczba uczniów piszących 
sprawdzian

 Średnia liczba punktów

1 Szkoła Podstawowa w Białobieli 17 26,33

2 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 10 21,90

3 Szkoła Podstawowa w Lelisie 25 20,24

4 Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 31 18,94

5 Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim 9 25,00

6 Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 21 18,25

7 Szkoła Podstawowa w Obierwi 7 27,29

8 Szkoła Podstawowa w Olszewce 8 22,13

Średnia liczba punktów dla - Gminy Lelis 21,29

- Powiatu ostrołęckiego 21,25

Fot. archiwum szkoły Fot. archiwum szkoły
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Mieszkańcy Kurpiowszczyzny w Powstaniu Styczniowym (cz. II)
Rok 2013 został ustanowiony przez  

Senat RP rokiem Powstania Stycznio-
wego. Publikujemy cz. II artykułu, który  
przygotował dr Jerzy Kijowski. 

Szczególnie piękną kartę w Powstaniu Stycz-
niowym na Kurpiowszczyźnie, jak i w skali całego 
kraju, zapisał Zygmunt Padlewski, jeden z  czoło-
wych działaczy lewicy czerwonych, świetny orga-
nizator i dowódca, absolwent akademii artylerii, 
człowiek zdolny i odważny, zwolennik włączenia 
do powstania chłopów. Został on mianowany 
zwierzchnikiem wojskowym na Mazowszu Płoc-
kim, w skład którego wchodziło sześć powiatów, 
w tym ostrołęcki.

Padlewski przystąpił więc do organizowania 
sił powstańczych w Puszczy Białej oraz w   lasach 
nadnarwiańskich celem stworzenia regularnej 
armii. Przejął również, zgodnie z rozkazem Rządu 
Narodowego, dowództwo nad działającą na tym 
terenie partią dowodzoną przez Władysława Ci-
chorskiego „Zameczka”. 

Przeciwko Padlewskiemu zaczęto przygoto-
wywać wojska rosyjskie z garnizonów Pułtuska, 
Ostrołęki, Płońska, Ostrowi Maz., Łomży i Czyże-
wa. Wynosiły około 5 tysięcy żołnierzy zarówno 
piechoty, jak też jazdy i artylerii dowodzone przez 
gen. Mikołaja Tolla. Obsadzając wojskami obszar 
znajdujący się między Długosiodłem, Przetyczą, 
Szczawinem i Goworowem zamierzały one oto-
czyć i zlikwidować powstańców. Jako pierwsze 
na zgrupowanie Padlewskiego ruszyły oddziały 
płk. Piotra Wałujewa z Pułtuska i mjr. Ulianowa z 
Łomży. Wobec przewagi liczebnej (siły polskie li-
czyły około 1000 żołnierzy), a przede wszystkim w 
uzbrojeniu (Polacy mieli zaledwie jedną strzelbę 
na siedem kos) Padlewski wycofał się w kierunku 
północnym. W nocy z 5 na 6 marca wymknął się 
szczęśliwie z obławy i dotarł do Narwi w pobliżu 
Miastkowa przekraczając rzekę pod Kępą koło 
Miastkowa promami i mostami, które następnie 
zniszczył. Po forsownym marszu powstańcy prze-
szli przez most na Rozodze, który także rozebrano. 
8 marca Padlewski wkroczył triumfalnie do My-
szyńca. - tak opisywał te wydarzenia historyk Wła-
dysław Karbowski - Po uroczystym powitaniu na 
rynku miasteczka, a następnie zniszczeniu godła 
carskiego na budynku magistrackim, Padlewski 
przyjął od funkcjonariuszy miejskich przysięgę 
na wierność Rządowi Narodowemu, jednocześnie 
polecił im dostarczyć dla oddziału zapas żywności, 
za która zapłacił gotówką.

Instrukcja Rządu Narodowego dla Padlewskie-
go wydana w związku z jego przejściem do Pusz-
czy Zielonej nakazywała rozszerzać powstanie we 
wszystkich okręgach pogranicznych, formować 
tam silne i zbrojne oddziały, zajmować komory 
celne, konfiskować z urzędów skarbowych pienią-
dze, rozbrajać kordony straży pogranicznej, otwie-
rając przejścia do wwozu broni oraz w każdej wsi 
i gminie oficjalnie i uroczyście obdzielać chłopów 
ziemią. Unikając starcia z głównymi siłami uwłasz-
czać chłopów i rewoltując ich, szerzyć wszędzie 
powstanie, a na koniec odcinając drogi komuni-
kacyjne, zbliżać się do Ostrołęki, agitując na swo-
ja stronę Kurpiów i zajmując lasy, gdzie można 
wybrać dobry punkt do zjednoczenia się. Było to 
bardzo ważne szczególnie po niepowodzeniach z 
pierwszych dni powstania i nieudanej próby zaję-
cia Płocka, Pułtuska oraz Przasnysza.

Dodatkowym argumentem przemawiającym 
za marszem do Puszczy Zielonej była informacja, 
jaką Padlewski otrzymał od Aleksandra Zabiel-
skiego, wyprawionego w pierwszych dniach po-
wstania za granicę w celu zakupienia broni, o jej 
nadejściu do miejscowości Dąbrowa. Po krótkim 
wypoczynku pozostawiając główne siły w   My-

szyńcu część oddziału wysłał do Dąbrowy. Roz-
pędzono straż graniczną, część załogi wzięto do 
niewoli, część wyparto za granicę, jednak niestety 
nie znaleziono ani jednej sztuki broni, okazało się 
bowiem, że Rosjanie zdążyli ją już skonfiskować. 
Zabrano więc jedynie kasę z gotówką. 

Powróciwszy wieczorem do Myszyńca Polacy 
po wystawieniu ubezpieczających placówek zaży-
wali zasłużonego odpoczynku mając nadzieje na 
dłuższy, spokojny pobyt w Puszczy Myszynieckiej. 
Niestety generał Toll, wprawdzie mocno zdziwio-
ny wydobyciem się Padlewskiego z matni, to jed-
nak natychmiast ruszył za nim w trop. Padlewski 
nie chcąc dopuścić do walki w mieście, by nie na-
razić jego mieszkańców wycofał się z  Myszyńca i 
zajął pozycję dwa kilometry dalej w kierunku na 
Czarnię, w pobliżu wsi Surowe w lesie nad ma-
łym, grząskim strumykiem Trybówką. Dysponując 
dwoma batalionami strzelców pierwszy z nich 
pod dowództwem Władysława Wilkoszewskie-
go w sile około 400 ludzi rozmieścił w tyralierze 
wzdłuż strumienia, drugi dowodzony przez ppłk. 
Karola Fryczego liczący ponad 300 powstańców 
pozostawił w rezerwie. W obu batalionach, a 
szczególnie w drugim znaczna część sił stanowili 
kosynierzy. Do starcia doszło 9 marca. Wojskami 
rosyjskimi liczącymi 600 piechurów i 300 konnicy 
oraz baterią dział dowodził płk Piotr Wałujew, do-
wódca garnizonu pułtuskiego. Przez kilka godzin 
Rosjanie nacierali na powstańców broniących linii 
rzeki. W trakcie toczącej się walki Padlewski otrzy-
mał informację o zbliżaniu się wojsk rosyjskich z 
ostrołęckiego garnizonu. Połączenie się oddzia-
łów carskich oznaczałoby dwukrotną przewagę 
liczebną wroga oraz kilkakrotną przewagę ognia. 
W tej sytuacji Padlewski pchnął przeciwko nadcią-
gającym wojskom stojący w odwodzie drugi ba-
talion strzelców dowodzony przez ppłk. Fryczego. 
Widząc to Wałujew i orientując się, że powstańcy 
wyczerpani kilkugodzinną walką nie mają żad-
nych rezerw wzmógł nacisk na powstańców 
spychając ich w kierunku miejscowości Surowe. 
Odwołajmy się znów do wspomnień Władysława 
Karbowskiego: Widząc to Padlewski zdecydował 
się ratować sytuacje przeciwnatarciem. Na białym 
koniu, w białym barankowym kożuszku i białej 
konfederatce z czaplim piórem dopadł kolumny I 
batalionu przy drodze ostrołęckiej, zsiadł z konia i 
ze sztandarem w ręce ruszył na czele kosynierów 
do ataku. Pod silnym ogniem piechoty i artylerii 
rosyjskiej atak się załamał. 20 kroków przed linią 
wroga zatrzymali się i zawrócili w nieładzie do 
lasu. Jeszcze dwukrotnie Padlewski podrywał 
powstańców do natarcia starając się przełamać 
pozycje Rosjan, jednak pomimo wykazywanego 
męstwa i osobistego przykładu Polacy nie byli w 
stanie podołać lepiej uzbrojonemu i wyćwiczo-
nemu wojsku carskiemu. Wszystkie natarcia przy-
nosiły znaczne straty, a sam Padlewski wprawdzie 
wyszedł cało z walki, ale kożuszek miał podziura-
wiony od kul moskiewskich. Odtąd obie strony nie 
podejmowały żadnych ataków ograniczając się do 
wymiany ognia, w której niestety przewagę mieli 
Rosjanie dysponujący lepszymi, dalekostrzelnymi 
karabinami. Polacy stwierdzili więc, że dalsze kon-
tynuowanie bitwy nie daje szans na powodzenie, 
gdyż nie są w stanie pokonać wroga w otwartej, 
regularnej walce. Wykorzystując zapadające ciem-
ności i dogodne warunki terenowe po sześciu go-
dzinach boju wycofali się w  głąb puszczy docho-
dząc po nocnym marszu do Zarąb. Stąd Padlewski 
zamierzał uderzyć na Chorzele w celu przejęcia 
transportu broni z Prus, jednak ze względu na 
zmęczenie żołnierzy zrezygnował z tego projek-
tu. 0 marca rano Padlewski uporządkował oddział 
i prowadzony przez doskonale znających teren 

przewodników kurpiowskich dotarł do Drążdzewa 
na północny wschód od Przasnysza niszcząc most 
na Orzycu. Wojska carskie przemęczone forsow-
nym marszem i długotrwałą walką nie kontynu-
owały pościgu.

Bitwa myszyniecka była bardzo zażarta, wy-
wołała duże wrażenie i należała do jednej z naj-
bardziej znanych w pierwszej fazie powstania 
styczniowego. Doczekała się także wielu opisów 
i relacji. Padlewski wzbudził zapał i uwielbienie 
w żołnierzach - pisała o niej Maria Wysłouchowa, 
znana publicystka i działaczka ludowa. - Dwa razy 
pieszo z chorągwią w ręku prowadził kosynierów 
do ataku. Zagrały ostre kosy wspaniałą pieśnią 
bojową. Powstańcy walczyli dzielnie. Podobnie 
wspomina tę bitwę pamiętnikarz Zbigniew Chą-
dzyński: Bitwa rozpoczęła się 9 marca, z zażarto-
ścią z obu stron prowadzona; nareszcie kosynie-
rzy z batalionu Wilkoszewskiego, poprowadzeni 
osobiście przez Padlewskiego ze sztandarami na 
przedzie idącego, zmusili Moskwę, pomimo jej 
artylerii, do cofnięcia się. Podkreślano także osobi-
stą odwagę Padlewskiego prowadzącego atak na 
nieprzyjaciela. Ubranie jego było od kul moskiew-
skich podziurawione - stwierdził pamiętnikarz, a 
generał rosyjski Toll chwaląc jego bohaterstwo i   
umiejętności dowódcze oświadczył, że on jeden 
spośród powstańców godny jest być generałem. 
(…)

Straty obu walczących wojsk były znaczne, z 
tym że więcej zginęło Rosjan bo około 00, w tym 
kilku oficerów. Straty powstańców są trudne do 
ustalenia, przy czym jedni historycy mówią o to 
ponad 10 zabitych i 20 ciężko rannych, inni poda-
ją liczby większe. Wśród nich byli, m. in. dowódca 
batalionu kosynierów Władysław Wilkoszewski, 
były oficer w armii włoskiego bojownika o   nie-
podległość swego kraju Giuseppe Garibaldiego i 
organizator powstania w  rejonie Grodna, leśniczy 
z Ostrołęki Piotr Szyling, nauczyciel z Ostrołęki 
Ludwik Staniszewski, dowódca plutonu Dütwald, 
syn mecenasa z Warszawy Nowakowski i Matuse-
wicz. Wkrótce po bitwie myszynieckiej Zygmunt 
Padlewski otrzymał stopień pułkownika, a następ-
nie generała.

Powstanie styczniowe było największym pol-
skim zrywem narodowym jeśli chodzi o czas trwa-
nia i liczbę uczestników. Trwało ponad 5 miesięcy 
(od stycznia 863 do kwietnia 864 r.) podczas gdy 
powstanie kościuszkowskie około 7, a listopado-
we 10 miesięcy. Wzięło w nim udział około 200 ty-
sięcy powstańców, ale jednorazowo walczyło nie 
więcej niż 20-30 tysięcy. Dla porównania należy 
przytoczyć, że Rosja wystawiła siły zbrojne liczące 
do kwietnia 863 r. - 270 tysięcy, a do lipca 1863 r. - 
340 tysięcy. Trudno jest precyzyjnie ustalić ilu było 
uczestników walk powstańczych na terenie Pusz-
czy Zielonej, szacunkowo należy przyjąć około 
10-15 tysięcy, oczywiście nie jednorazowo, a przez 
cały czas trwania powstania. (…)

Różnorodne represje spadły także na miesz-
kańców Kurpiowszczyzny i to niemal od samego 
początku powstania. (…) Z represjami carskimi na 
naszym terenie wiążą się także dwa fakty, które 
zresztą więcej mają wspólnego z  tradycją, rzec by 
można nawet legendą, niż historią. Pierwszy z nich 
to sprawa uwłaszczenie chłopów zapoczątkowana 
manifestem powstańczym z 22 stycznia 863 i po-
twierdzonym przez rząd carski w ukazie z 864 r., 
która na Kurpiowszczyźnie bardzo długo nie była 
realizowana. Drugi zaś to pozbawienie Myszyńca 
w 1869 r. praw miejskich co miało być niejako do-
datkową represją dla mieszkańców Puszczy Zielo-
nej za szczególnie aktywny udział w powstaniu.

Jerzy Kijowski
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Rodzice dzieciom

Niedziela na sportowo

 Szkoła żyje w swoim środowisku
Z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Leli-

sie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Po 
raz pierwszy w historii szkoły 4 czerwca rodzice 
wystawili dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 
przedstawienie pt.: ,,Królewna Śnieżka i krasno-
ludki‘’. Całe przedstawienie zostało przygoto-
wane bardzo profesjonalnie i dlatego kostiumy, 
scenografia, a zwłaszcza gra aktorska wzbudziły 
wśród najmłodszej publiczności duży podziw. 
Przedszkolaki były bardzo dumne ze swoich 
rodziców - aktorów, którzy rewelacyjnie odgry-
wali swoje role. Aktorzy zostali więc nagrodzeni 
gromkimi brawami . Na zakończenie dyrektor 
szkoły Urszula Laska bardzo serdecznie podzię-
kowała rodzicom za tak wspaniałe przedsięwzię-
cie i zaangażowanie się w jego przygotowanie.

My ze swej strony gratulujemy rodzicom wspa-
niałego występu i w imieniu dzieci, najmłodszych 
naszych czytelników, dziękujemy za pozytywne 
emocje, jakie towarzyszyły wszystkim podczas 
oglądania bajki i z niecierpliwością czekamy na 
kolejne występy.

Lucyna Parzych, Wiesława Chaberek

W Długim Kącie 16 czerwca po raz pierwszy w 
historii wsi bawiono się na sportowym festynie, 
podczas którego zostały rozegrane mecze piłki 
nożnej:

- panny kontra mężatki - 5:2;
- kawalerowie kontra żonaci - 2:0.
Zostały również przeprowadzone liczne  gry i 

zabawy dla najmłodszych, w tym turniej rodzin. 
Dyplomy i nagrody uczestnikom wręczyli: wójt 
Gminy Lelis - Stanisław Subda, Przewodniczący 
Rady Powiatu - Stefan Prusik, dyrektor GOK-O w 
Lelisie - Anna Ogniewska. Na zakończenie festy-
nu organizatorzy przygotowali wspólne piecze-
nie kiełbasek na ognisku. (TS)

Fot. Dariusz Mróz

Potwierdzeniem tej prawdy stał się Wielki 
Piknik Rodzinny, który odbył się w niedzielę 9 
czerwca na terenie przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli, i który stał się okazją do integra-
cji środowiska lokalnego, a także przyjemnego 
spędzenia czasu w rodzinnym gronie. Na scenie 
przy szkole odbywały się popisy poszczególnych 
klas. Popisy rozpoczęli przedszkolacy, pilnie ob-
fotografowani przez dumnych rodziców, a na-
stępnie swoje pomysły na rodzinę prezentowały 
zespoły i solistki, reprezentujące poszczególne 
klasy, które na scenę zapraszali bardzo dzielnie 
prowadzący imprezę Martyna Pędzich i Jakub 
Mączyński. Można było posłuchać piosenek o ro-
dzinie, rozśmieszających do łez skeczy  dotyczą-
cych różnych sytuacji z życia codziennego czy też 
obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Zabawa w 
śpiącą królewnę”. Nie zabrakło rozgrywek i konku-
rencji sportowych. Dorośli dali z siebie wszystko 
uczestnicząc w akcji „Cała Polska biega”, a także w 
turnieju rodzin, w którym uczestniczyli reprezen-
tanci rodzin państwa Parzychowskich, Marjasów, 
Tercjaków, Białobrzeskich i Olszewskich. Wiele 

emocji dostarczyły pokazy, które przygotowali 
funkcjonariusze Policji, którzy umożliwili korzy-
stanie z symulatora jazdy motorowerem oraz 
spacer w alkogoglach. W loterii fantowej można 
było stać się właścicielem między innymi  boom-
boxa ufundowanego przez Monikę i Mirosława 
Przybyłów, a także innych cennych fantów zgro-
madzonych przez rodziców i uczniów. Zewsząd 
dobiegał zapach grillowanych kiełbasek i prze-
pysznych ciast przygotowanych przez rodziców. 
Nie zabrakło także gościnnych występów, które 
wywołały prawdziwy entuzjazm widzów. Swoje 
umiejętności taneczne zaprezentowali Marysia 
Budniak i Jakub Jeleniewski, para z zespołu tańca 
ludowego ,,Ostrołęka’’ oraz zespół tańca hip-hop 
,,Dance and Move’’. Koordynatorem imprezy była 
pani Justyna Rzewnicka, której pomagali wycho-
wawcy klas oraz samorząd uczniowski. Patronat 
honorowy nad piknikiem objął wójt Stanisław 
Subda, a patronat medialny sprawowały redakcje 
,,Kuriera ostrołęckiego’’, ,,Tygodnika Ostrołęckie-
go’’ oraz portalu ,,e-ostroleka’’.         Hanna Różycka

Fot. Antoni Kustusz

Nowi Czytelnicy naszej Biblioteki
 Pasowanie na czytelnika w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Lelisie odbyło się 17 maja. W tym 
roku 22 uczniów klasy I Zespołu Szkół w Lelisie 
złożyło ślubowanie i uroczyście wstąpiło w sze-
regi czytelników. Każdy z nich otrzymał pamiąt-
kowy dyplom i książkę. Uroczystość poprzedziła 
wycieczka pierwszoklasistów do biblioteki, na 
której dzieci poznały zasady wypożyczania ksią-
żek oraz umiejętności zachowania się w bibliote-
ce. Uroczystość uświetnił występ drugoklasistów 
z przedstawieniem „Witamy w Bibliotece” przygo-

towany przez Justynę Przeradzką, wychowawcę 
klasy II. W szeregi czytelników wstąpili uczniowie 
I klasy : Chaberek Wiktoria, Chorąży Dawid, Gon-
tarzewska Klaudia, Grzyb Angelika, Gut Hubert, 
Kacprzak Alicja, Klusek Kamil, Kosakowski Jakub 
Kacper, Marzewska Oliwia, Mąka Cezary, Mrozek 
Dawid, Olkowski Mateusz, Orzechowska Katarzy-
na, Orzechowski Mateusz, Prachniak Bartosz, Rze-
szot Karol, Sęk Alicja, Sęk Julita, Wieremiejczyk 
Wiktor, Wiktorek Eryk, Zawrotna Dominika, Zyśk 
Dawid. Gratulujemy.             Barbara Sęk 

Fot. Tomasz Szczubełek
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Harmonogram odbioru 
śmieci w 2013 roku

Zasady  właściwej  segregacji

Papier i tektura: 
do tego worka można wrzucać:

• opakowania z papieru lub 
tektury,

• gazety i czasopisma,
• katalogi, prospekty, foldery,
• papier szkolny i biurowy,
• książki i zeszyty,
• torebki papierowe,
• papier pakowy

Nie powinno się wrzucać do papieru:
•	 papier	powlekany	folią	i	kalkę,
•	 kartony	po	mleku	i	napojach,
•	 pieluchy	jednorazowe	i	podpaski,
•	 pampersy	i	podkładki,
•	 worki	po	nawozach,	cemencie	

i	innych	materiałach	
budowlanych,

•	 tapety,	
•	 inne	odpady	komunalne	(w	tym	

niebezpieczne).

Tworzywa sztuczne opakowania 
wielomateriałowe i metale: 
do tego worka  można wrzucać:

• butelki po napojach,
• opakowania po chemii 

gospodarczej, kosmetykach 
(np. szamponach, proszkach, 
płynach do mycia naczyń itp.), 

• opakowania po produktach 
spożywczych, 

• plastikowe zakrętki,
• plastikowe torebki, worki, 

reklamówki i inne folie,
• plastikowe koszyczki po 

owocach i innych produktach,   
• styropian,
• puszki po napojach, sokach,
• puszki z blachy stalowej po 

żywności (konserwy),
• złom żelazny i metale kolorowe,
• metalowe kapsle z butelek, 

zakrętki słoików i innych 
pojemników,

• folia aluminiowa, kartoniki 
po mleku i napojach - 
wielomateriałowe odpady 
opakowaniowe.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne 
przed wrzuceniem do worka.

Nie powinno się wrzucać 
do tworzyw sztucznych i metali:

•	 Strzykawki,	wenflony	i	inne	
artykuły	medyczne,

•	 odpady	budowlane	i	rozbiórkowe,
•	 nie	opróżnione	opakowania	

po	lekach	i	farbach,	lakierach	i	
olejach,

•	 zużyte	baterie	i	akumulatory,	
•	 zużyty	sprzęt	elektryczny	

i	elektroniczny,	inne	
odpady	komunalne	(w	tym	
niebezpieczne)

Szkło :  
do tego worka można wrzucać:

• butelki i słoiki szklane po 
napojach i żywności,

• butelki po napojach 
alkoholowych,

• szklane opakowania po 
kosmetykach

Zaleca się wrzucać opakowania 
opróżnione z produktu, bez zakrętek, 
starać się nie tłuc szkła.

Nie powinno się wrzucać do szkła:
•	 szkło	stołowe	–	żaroodporne,
•	 ceramika,	doniczki,
•	 znicze	z	zawartością	wosku,
•	 żarówki	i	świetlówki,
•	 szkło	kryształowe,
•	 reflektory,
•	 nie	opróżnione	opakowania	

po	lekach,	olejach,	
rozpuszczalnikach,

•	 termometry	i	strzykawki,        
monitory	i	lampy	telewizyjne,

•	 szyby	okienne	i	zbrojone,
•	 szyby	samochodowe,                                          

lustra	i	witraże,
•	 fajans	i	porcelana,
•	 inne	odpady	komunalne	(w	tym	

niebezpieczne)..

odpady zmieszane odpady segregowane
UWAGA! Odbiory realizowane są od godziny 700 !
Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru.

Urząd Gminy 
informuje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Gibałce (na starym wysypisku odpa-
dów) jest czynny w każdy pierwszy czwartek mie-
siąca oraz w ostatnią sobotę miesiąca od godziny 
900  do 1500.

Wszyscy dbajmy o czystość naszej Gminy.

UWAGA! Odpady, które nie podlegają 
segregacji trafiają do odpadów zmiesza-
nych lub na Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Gibałce.
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B-klasa: wysyp bramek na finiszu sezonu
Piłkarze LKS Łęg Przedmiejski gm. Lelis zakoń-

czyli tegoroczny sezon w środku ligowej tabeli. 
Dobry humor na finiszu rozgrywek zapewnili im 
piłkarze Huraganu Lipniki, którzy polegli na bo-
isku w Lelisie aż 9:0. Początek rundy wiosennej 
nie zapowiadał tak bramkostrzelnego finału, bo-
wiem nasi piłkarze już w pierwszym meczu prze-
grali z GUKS Krasnosielc aż 8:1, a w następnych 
meczach także nie brakowało przykrych wpadek. 
Tak więc nasi piłkarze grali ,,w kratkę’’, odnotowu-
jąc przegrane nie tylko z Krasnosielcem, ale także 
z Krzyniakiem Krzynowłoga Mała (0:2) oraz remi-
sując z LKS Zatory (1:1) i ze zwycięzcą tegorocz-
nej B-klasy Bartnikiem Myszyniec (2:2). Na szczę-
ście, gdy tylko chłopaki wchodzili na obroty, to 
od razu braki sypały się jak z rogu obfitości. Kibice 
mieli powody do zadowolenia po zwycięstwach 
z WKS Mystkówiec 7:0, z Orzem Goworowo 4:0 
i na koniec z Huraganem 9:0. Ogólnie więc po 
zakończeniu rozgrywek na koncie zgromadziło 
się 24 pkt. z bilansem bramek 44-27, co zapew-

niło drużynie z Łęgu Przedmiejskiego bezpieczne 
czwarte miejsce. Podstawową jedenastkę stano-
wili w tym sezonie: Kamil Majewski, Marcin Grala, 
Łukasz Arcichowski, Paweł Białobrzewski, Robert 
Dera, Arkadiusz Szczubełek (c), Paweł Lutrzykow-
ski, Andrzej Dera, Karol Pyskło, Rafał Kosek i Se-
bastian Kosek. 

Tekst i Fot. Antoni Kustusz

Kolejne sukcesy 
Magdy Żebrowskiej

Polska Biega także w Lelisie

Kurpiowski Jantar w Szafarczyskach

Dobrze rozwija się lekkoatletyczna kariera 
utalentowanej Magdaleny Żebrowskiej, obecnie 
zawodniczki OKLA Ostrołęka. Już w pierwszym 
liczącym się starcie 20 maja w Mitingu Warszaw-
skim Magda uzyskała w soku w dal rezultat 5,91 
m, a więc zaledwie 9 cm mniej od minimum wy-
znaczonego przez PZLA na Mistrzostwa Świata 
Juniorek Młodszych na Ukrainie.

- Padało tego dnia i myślałem że zawody odbę-
dą się w kiepskich warunkach atmosferycznych, 
jednak po przybycie okazało się że warunki są 
dobre - mówił w rozmowie z „Tygodnikiem Ostro-
łęckim” Bartosz Witkowski. - Magda od początku 
konkursu pokazywała, że tego dnia może sko-
czyć daleko i się udało. Rekord życiowy, dwukrot-
nie uzyskana pierwsza klasa i niestety zabrakło 
dziewięć centymetrów do minimum na Mistrzo-
stwa Świata.

Drugi start w tegorocznych Mistrzostwach Pol-
ski LZS także przyniósł duży sukces. Magda zdo-
była złoty medal w konkursie skoku w dal junio-
rek młodszych, mimo iż oddała tylko jeden skok 
na odległość 5,74 m. Później zaczęła odczuwać 
ból w stopie, ale to nic groźnego informuje nas 
jej trener Bartosz Witkowski. (ak)

Tegoroczna, IX edycja powszechnych biegów 
przełajowych pod hasłem ,,Polska Biega’’ nie za-
pewniła jej uczestnikom dobrej pogody, ale za 
to humory i pomysłowość organizatorów do-
pisywały i nikt nie narzekał. Jak stwierdził wójt 
Stanisław Subda, w trakcie uroczystego odda-
nia do użytku boiska wielofunkcyjnego w Łęgu 
Starościńskim, gdzie dokonano podsumowania 
tegorocznego biegania, gmina Lelis utrzymała 
czołową pozycję w kraju pod względem maso-
wości i przygotowania tych biegów. W 2012 r. 
nasza gmina zajęła czwarte miejsce z wynikiem 
1048 startujących biegaczy, a w tym roku na star-
cie biegów ,,Polska biegam’’ stanęło 968 osób, w 
tym 923 uczniów, 31 nauczycieli i 14 rodziców. 
Nadal więc nie dopisują biegający rodzice, ale to 
jeszcze się poprawi, jak zapewniali nas organi-
zatorzy szkolnych biegów. W tym roku udało się 
zmobilizować do wspólnego biegania rodziców 
w Dąbrówce i w Nasiadkach. 

Tekst i Fot. Antoni Kustusz

Na doskonale przygotowanym boisku wiej-
skim w Szafarczyskach 8 czerwca, w więc przed 
decydującymi krajowymi turniejami, odbył się VII 
Ogólnopolski Turniej w Ringo ,,Kurpiowski Jantar’’, 
który w tym roku LUKS Nasiadki zorganizował pod 
hasłem ,,Granie bez barier’’. W zawodach uczestni-
czyło ponad stu młodych zawodniczek i zawod-
ników, głównie z naszego regionu. Otwarcia , a 
także wręczenia nagród dokonał przewodniczą-
cy Rady Powiatu Stefan Prusik, któremu tworzy 
szyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rin-
go. Jak oceniła rywalizację główny sędzia Sylwia 
Smilgin-Kamińska poziom rywalizacji był bardzo 
wysoki, a wiele pojedynków zasługiwało na finał 
Mistrzostw Polski. 

Tytuł ,,Najwspanialszy ringowiec’’ w dodatko-
wym turnieju zdobyli Dominik Pędzich (Nasiadki), 
Jakub Puławski (Dąbrówka), Patryk Kosek (Dą-
brówka), Mateusz Grochowski (Łęg Starościński), 
Krzysztof Łępicki, Małgorzata Łępicka, Emanuel 
Łępicki, Izabela Łępicka (wszyscy Łęg Starościński).

W rywalizacji turniejowej na czołowych miej-
scach znaleźli się: 

Kategorie indywidualne: Żak: 1m . Piotr Maj 
- Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Ringo (Bar-
toszyce), 2. Cezary Kowalczyk - Kurpiowskie To-
warzystwom Ringo ,,Jantar’’ (Lelis), 3. Michał Sub-
czyński - ULKS „Dąbrowiaki” – Dąbrówka; Żaczka: 
1m. Amelia Gromek - KTR (Nasiadki), 2. Anna Nale-
wajk - KTR (Lelis), 3. Kaja Laćkowska - ULKS „Olcha” 
Olszewka; Młodzik: 1 m. Dawid Siernicki- KTR (Na-
siadki), 2. Adam Piątkowski – ULKS „Olcha” Olszew-

ka, 3. Janusz Marzewski- KTR (Nasiadki); Młodzicz-
ka: 1m. Izabela Pędzich - KTR (Nasiadki), 2. Monika 
Wangryn - UKS „Mogielanka” Mogielnica, 3. Iwona 
Traczewska - KTR (Nasiadki); Kadetka: 1m. Karo-
lina Złotucha - W-MTR (Bartoszyce), 2. Zuzanna 
Leszczyńska – Warszawskie Towarzystwo Ringo, 
3. Kamila Urbańska – W-MTR (Bartoszyce); Kadet: 
1m . Paweł Wangryn - UKS „Mogielanka” Mo-
gielnica, 2. Patryk Brzeski - KTR (Lelis), 3. Konrad 
Surgiewicz - KTR (Lelis); Juniorka: 1m. Pauli-
na Wangryn - UKS „Mogielanka” Mogielnica, 2. 
Marlena Orzołek – KTR (Nasiadki), 3. Agnieszka 
Marzewska - KTR (Nasiadki); Junior: 1m. Ma-
teusz Kowalczyk - Warszawskie Towarzystwo 
Ringo, 2. Bartosz Majchrowski - UKS „Mogielan-
ka” Mogielnica, 3. Jakub Brzeski – KTR (Lelis);  
 Kategorie drużynowe: Trójki mieszane do lat 10: 
1m .Sebastian Kamiński/ Amelia Gromek/ Prze-
mysław Duszak - KTR „Jantar”(Nasiadki), 2.Kac-
per Dąbrowski/ Marcel Grzywnowicz/ Mar-
tyna Kot - Mogielnica/Bartoszyce/Goszczyn, 
3.Cezary Kowalczyk/ Ksawery Tkacz/ Anna Nale-
wajk - KTR „Jantar”(Lelis); Trójki mieszane do lat 13: 
1m .Dawid Siernicki/ Izabela Pędzich/ Piotr Kamiń-
ska - KTR „Jantar” (Nasiadki), 2.Jolanta Traczew-
ska/ Damian Szymczyk/ Iwona Traczewska - KTR 
„Jantar” (Nasiadki), 3.Monika Wangryn/ Dominika 
Andryka/ Jakub Martyniak – Mogielnica; Dwójki 
szkolne chłopców do lat 16: 1m .Patryk Brzeski/ 
Konrad Surgiewicz - KTR „Jantar” (Lelis), 2.Paweł 
Wangryn/ Hubert Komorowski - UKS Mogielnica/
Goszczyn, 3.Wiktor Puławski/ Bartek Bloch - KTR 
„Jantar” (Lelis/Nasiadki); Dwójki szkolne dziewcząt 
do lat 16: 1m.Karolina Złotucha/ Kamila Urbańska - 
W-MTR Bartoszyce, 2.Zuzanna Leszczyńska/ Patry-
cja Roszczyk - WTR Warszawa, 3.Klaudia Orzołek/ 
Lidia Kamińska - KTR „Jantar” Lelis; Dwójki miesza-
ne do lat 19: 1m .Karolina Siernicka/Mateusz Ko-
walczyk - KTR „Jantar” (Nasiadki)/ WTR Warszawa 
2.Paulina Wangryn/ Bartosz Majchrow-
ski – Mogielnica, 3.Marlena Orzołek/ Ja-
kub Brzeski - KTR „Jantar” (Nasiadki/Lelis).  
 Nagrodę główną „Kurpiowski Jantar” dla najlep-
szej zawodniczki i najlepszego zawodnika turnie-
ju zdobyli: Karolina Złotucha - Bartoszyce i Mate-
usz Kowalczyk - Warszawa. 

Tekst i Fot. Antoni Kustusz
Bieganie w Białobieli
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Tragiczna śmierć 
trenera

Kaplica dla patrona

Pod Łodzią 26 maja zginął tragicznie Stanisław 
Dzięgielewski, pierwszy maratończyk i trener 
Waldemara Pędzicha oraz maratończyków Ziemi 
Kurpiowskiej. Do tragicznego wypadku doszło 
podczas wyścigu kolarskiego, w którym Stanisław 
Dzięgielewski startował w kategorii 60- latków. W 
latach 80-tych pochodzący z Obierwi Stanisław 
Dzięgielewski czynnie uprawiał maratony i jako 
pierwszy zawodnik Ziemi Kurpiowskiej pokonał 
trasę maratonu i to z bardzo dobrym wynikiem 
2h,29 min. w 1983 roku założył grupę maratoń-
czyków WLKS ,,Ziemia Kurpiowska’’. Jego zawod-
nicy to między innymi: Witold Białobrzeski, który 
uzyskał wynik 2h,35,42, Witold Piersa - 2h;40,32, 
Waldemar Szczubełek - 2h;49,28, a także Walde-
mar Pędzich, doskonale znany reprezentant Zie-
mi Kurpiowskiej i kraju w biegach maratońskich 
i ultradługich. Waldemar Pędzich, trenując pod 
okiem trenera Stanisława Dzięgielewskiego, w 
maratonie uzyskał I klasę sportową   z wynikiem 
2h,21.24. Ten wynik jest do dzisiejszego dnia 
rekordem Ostrołęki i powiatu Ostrołęckiego. W 
latach 90-tych S. Dzięgielewski przeprowadził 
się do Rybienka Leśnego pod Wyszkowem. Ze 
względu na skutki wcześniejszego wypadku sa-
mochodowego nie mógł już uprawiać biegów 
maratońskich i jego następną pasją sportową 
stało się kolarstwo. (ak) 

GOK-O i GBP informują i zapraszają….

Urząd Gminy przypomina

Ostrożnie nad wodą

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
 
III rata do 15 września 2013 r.
IV rata do 15 listopada 2013 r.

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

Uwaga: opłaty za odbiór odpadów za miesiąc lipiec i sierpień przyjmowane będą po 15 sierpnia 
2013 roku. Ostateczny termin wniesienia opłat za ten okres to 10 września 2013 r.

Lato i wakacje przed nami, a to oznacza chęć 
skorzystania z uroków kąpieli. Niestety nie dla 
wszystkich taka przyjemność może skończyć 
się pomyślnie. Dlatego mazowieccy policjanci  
i strażacy apelują o ostrożność i zachowanie pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. 
Przykładów lekkomyślnego zachowania nad 
wodą jest bowiem aż nadto. Do tragedii docho-
dzi najczęściej wtedy, gdy lekceważone są zasady 
bezpieczeństwa i rozsądek. Dlatego, aby uniknąć 
zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą 
stosujmy się do kilku zasad, które w znacznym 
stopniu mogą poprawić nasze bezpieczeństwo:

- Starajmy się korzystać z kąpielisk strzeżonych.
- Stosujmy się bezwzględnie do poleceń osób 

nadzorujących kąpieliska i obowiązujących tam 
regulaminów.

- Unikajmy tzw. ,,dzikich kąpielisk’’, a jeżeli 
już decydujemy się na korzystanie z nich to nie 
wskakujmy do wody, zwłaszcza na głowę i nie 
wchodźmy sami do wody. 

- Nie pozwalajmy dzieciom samodzielnie 
wchodzić do wody, a nawet przebywać blisko 
wody. Najmłodsi cały czas muszą być pod nadzo-
rem osoby dorosłej.

- Korzystając ze sprzętu wodnego pamiętajmy, 
by był on sprawny oraz o tym, aby zwłaszcza oso-
by, które nie potrafią pływać używały kapoków.

- Absolutnie nigdy nie wchodźmy do wody bę-
dąc pod wpływem alkoholu.

- Jeżeli już dojdzie do wypadku, wzywając po-
moc pamiętajmy o precyzyjnym określeniu miej-
sca, w którym się znajdujemy, tak aby ułatwić do-
tarcie na miejsce służbom ratowniczym.

1-5 lipca – wycieczki ,,Rowerem w odwiedziny do twórców’’, 
8-12 lipca – Jagodowy tydzień, a w programie głośne czytanie książki pt. „Na jagody”, wyko-

nywanie koszyczków z liści i gałązek, zbieranie jagód, smażenie naleśników i pieczenie 
jagodzianek, przetwory z jagód, 

15-19 lipca - „Milion przygód z książką”. Zajęcia na podstawie baśni „Jaś i Małgosia”. Program 
Rozwoju Bibliotek, a także gry i zabawy, m.in. ćwiczymy pamięć - rozwiązywanie krzyżó-
wek, rebusów, zabawa w kalambury - spacer.

26 lipca - Ogród mojej babci. Zrobimy wspólnie kwiaty z bibuły i kolorowego papieru znane z 
ogrodu babci: maki, malwy, róże, bratki - jak żywe. Z kwiatów ułożymy bukiet, który będzie 
kwitł przez cały rok.

31 lipca - Warsztaty folklorystyczne, a w programie zwyczaje i obrzędy związane z zakończe-
niem żniw, nauka pieśni dożynkowych. Będziemy zbierać kwiaty, zioła, kłosy zbóż do do-
żynkowego wieńca,

1 sierpnia – warsztaty muzyczne - nauka gry na gitarze i śpiewu piosenek.
6-17 sierpnia – wspólnie wijemy wieniec dożynkowy i przygotowujemy program dożynkowe-

go widowiska, 
18 sierpnia, godz. 12.00, scena przy GOK-O – zapraszamy na regionalne Dożynki na Kurpiach, 

a w programie m.in.: Msza święta w kościele w Lelisie, korowód z wieńcami dożynkowymi 
z kościoła na plac przy GOK-O, widowisko dożynkowe, prezentacje gmin kurpiowskich, 
występ Rosyjskiej Rewii Tanecznej i zespołu EMER, koncert zespołu EWELMEN, koncert ze-
społu JAMALJ (gwiazda imprezy), zabawa taneczna do godziny 2400 oraz wesołe miastecz-
ko, kiermasze, stoiska gastronomiczne.

Zajęcia odbywać będą się w godzinach od 1100 do 1400 Ponadto czynne będzie GCI, możli-
wość zwiedzenia wystaw w Ośrodku Etnograficznym, warto także wypożyczyć dobrą książ-
kę, czy też poczytać na miejscu. Zapraszamy.

Tegoroczne wakacje w GOK-O oraz w GBP zapowiadają wiele atrakcji i warto skorzystać 
z zaproszenia do udziału. Oto wakacyjny program:

Stanisław Dzięgielewski i Marianna Pędzich po 
skończonym biegu na dyst. 10 km w Natolinie 
w roku 1986. Fot. archiwum W. Pędzicha.

Na parkingu 
przy kościele pa-
rafialnym pw. Mi-
łosierdzia Bożego 
w Łęgu Starościń-
skim stanęła nowa 
kaplica z figurą 
św. Krzysztofa, pa-
trona kierowców, 
którą ufundował 
hojny parafianin, 
o czym poinfor-
mował nas bardzo 
zadowolony z ta-
kiego aktu wiary 
proboszcz ks. kan. 
dr Paweł Sobotka. 
(ak)


