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Durlasy dopięły swego i bawią się

W numerze:

 Prace przy remoncie świetlicy w budynku 
po byłej Szkole Podstawowej w Durlasach oraz 
układaniu nawierzchni i grodzeniu boiska trwa-
ły do ostatniej chwili, aż wreszcie 27 września 
wszyscy spotkali się Jesiennym Festynie Ro-
dzinnym, by w ten sposób uczcić nowy rozdział 
w historii swojej wsi. 
 Radny i sołtys Stanisław Szczepanek pro-
mieniał radością widząc jak wielu mieszkańców 
skorzystało z jego zaproszenia oraz jak wielu 
gości przybyło na uroczystość otwarcia nowe-
go obiektu.
 - W budowę zaangażowaliśmy wszystkie 
siły, przeznaczając na wyposażenie świetlicy 
fundusz sołecki, a do tego mamy nadzieję, że 
świetlica oraz boisko jeszcze lepiej zintegrują 
naszą wieś – powiedział nam uradowany sołtys. 
 Inwestycję udało się zrealizować dzięki 
pozyskaniu  dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie. Operację 
nazwano ,,Podniesienie jakości życia oraz 
rozwijanie zasobów wiedzy i umiejętności spo-
łeczności lokalnej wraz zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska 
wielofunkcyjnego w miejscowości Durlasy gmi-
na Lelis’’, jak informuje zawieszona na płocie 
specjalna tablica. 
 Ponieważ przy byłej szkole, w części już 
zajętej przez przychodnię stomatologiczną, 
oddawano do użytku w tym dniu dwa obiekty, 

czyli świetlicę wiejską oraz boisko, to wstęgi 
były dwie, a i ks. proboszcz Janusz Kotowski 
odrębnie poświęcił zarówno nową świetlicę, 
jak i boisko. Przy tej okazji sołtys, S. Szczepa-
nek przekazał wójtowi Stanisławowi Subdzie 
ozdobne podziękowania za pomoc i wsparcie 
tak potrzebnej inwestycji. Po czym przecięto 
wstęgi, goście pogratulowali miejscowym 
determinacji i ofiarności w społecznej pracy, 
życząc wszystkim radości we wspólnej zabawie. 
 Rozpalono więc ognisko do pieczenia ziem-
niaków, ruszyły grille do pieczenia kiełbasek, 

a miejscowe gospodynie ugaszczały smako-
łykami swojej produkcji. Jan Kania wraz ze 
swymi uczniami dali koncert gry na harmonii, 
a młodzież ruszyła do rywalizacji. Konkursy z 
nagrodami dla dzieci przygotowali pracownicy 
GOK-O, zaś na boisku rozpoczęły się mecze 
piłki nożnej i siatkówki. Nieważne kto wygrał, 
ważne, że boisko odżyło w nowej formule, a 
mieszkańcy mają teraz nowoczesne warunki 
do wspólnego spędzania czasu wolnego. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Z życia samorządu 

Powiatówki połączone

Aktywność popłaca

XXXIII sesja Rady Gminy odbyła się 19 września 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Radni wy-
słuchali informacji o wykonaniu budżetu Gminy za 
I półrocze br. Wójt gminy Stanisław Subda określił 
stan budżetu, jako ,,niezagrożony’’ i poinformował, 
jak kształtowały się w okresie I półrocza dochody 
i wydatki budżetu gminy. Wydatki osiągnęły 
32,7 proc., a dochody 52 proc. planowanych. W 
konkretnych wyliczeniach stanowiło to 14,7 mln 
zł po stronie dochodów zaplanowanych na 28,3 
mln zł, oraz 12 mln zł po stronie wydatków, na 
zaplanowanych ogółem 36 mln zł. Największą 
częścią wydatków są koszty utrzymania oświaty 
oraz koszty inwestycji, których w naszej gminie 
realizuje się znacznie więcej niż w innych, po-
dobnych gminach – podkreślił wójt S. Subda, 
prezentując okazały grawerton z podziękowaniem 
od Marszałka Województwa za wykorzystanie 
przez gminę środków pochodzących z PROW. 
Informację wójta oraz dane przygotowane przez 
skarbnika gminy Bogusławę Parzych, radni przyjęli 
do wiadomości bez zastrzeżeń.
W dalszej części sesji radni wysłuchali informacji 
dyrektora ZASiP Andrzeja Przeradzkiego dot. 
stanu zdań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 
wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi dowozu dzieci 
spoza ich macierzystych obwodów oświatowych, 
co powinno odbywać się zgodnie z przepisami na 
koszt zainteresowanych rodziców. 
Następnie Rada Gminy podjęła uchwały dotyczą-
ce niezbędnych korekt w uchwale budżetowej, 
uchwaliła Program współpracy Gminy Lelis z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2015r. , wyraziła zgodę na wsparcie 
środkami gminy dwóch inwestycji drogowych 
realizowanych przy udziale budżetu państwa 
oraz rozpatrzyła skargę na Wójta Gminy. Skargę 

tę, dotyczącą trwającej już w tym czasie budowy 
skwerku w Białobieli, radni oddalili przy jednym 
głosie wstrzymującym się.
 
 XXXIV sesja Rady Gminy obradowała 7 
października w sali widowiskowej GOK-O. Na 
sesję przybyła dość liczna grupa mieszkańców 
zainteresowanych zapowiadanym w jej porządku 
obrad punktem dotyczącym uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lelis w związku projektem 
budowy linii energetycznej 400 Kv Ostrołęka – 
Olsztyn Mątki. Przybyła także pełna reprezentacja 
władz spółki Aldesa Nowa Energia, wykonawcy tej 
inwestycji pożytku publicznego. 
 W dyskusji radny Robert Majewski dociekał, 
jak przedstawiają się w przedłożonym projekcie 
uwarunkowania określające obszary terenów 
zalewowych, co jego 
zdaniem znacznie ogra-
niczy budownictwo w 
wielu miejscowościach 
nad Narwią. Wyjaśnień 
udzielił wójt Stanisław 
Subda, informując, że 
gmina uzyskała od dy-
rekcji Regionalnego 
Zarządu Gospodarki 
Wodnej i Ministerstwa 
Środowiska kompromisowe rozwiązania uwzględ-
niające potrzeby mieszkańców nadnarwiańskich 
miejscowości. 
 W dalszej części sesji radni pracowicie przyj-
mowali stanowisko w sprawie wniosków, jakie 
napłynęły do Gminy w czasie prowadzonych 
konsultacji społecznych dotyczących studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lelis. Każdy bowiem wnio-

Praca drogowców, którzy pojawili się na wąskich 
drogach łączących drogi powiatowe pomiędzy 
Białobielą a Łęgiem Przedmiejskim oraz między 
Durlasami i Gnatami od początku wzbudzała 
sporo emocji. Chodziło przecież o poszerzenie 
dotychczasowych wąskich asfaltówek co mogło 
zapewnić bezpieczny przejazd dla mieszkańców 
rozproszonej w tamtej okolicy zabudowy oraz 
zapewnić im wygodne połączenie z drogą po-
wiatową w Łęgu Przedmiejskim. 
 Teraz, kiedy droga jest już gotowa, emocje 
opadły. Budowa obu dróg łączących się w jeden 
system otrzymała dofinansowanie z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a 
koszt inwestycji wyniósł prawie 4,5 mln zł, z czego 
połowę wyłożył wojewoda. Koszty zwiększyła ko-
nieczność dokonania remontu mostku nad Małą 
Rozogą. Droga ma szerokość 5 m, a w miejscach 
włączenia do dróg powiatowych 6 m. 
 - Będzie to obecnie bardzo wygodny szlak 
zarówno dla samochodów, jak i dla rowerów i pie-
szych, a to zdecydowanie poprawi bezpieczeń-
stwo tamtejszych mieszkańców. Chodzi o drogi o 

łącznej długości 6,5 km, łączące w sobie nie tylko 
ciąg komunikacyjny do pól i gospodarstw, ale 
także integrujące system komunikacyjny powiatu 
na terenie gminy – powiedział nam wójt gminy 
Stanisław Subda.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Gmina Lelis znalazła się w pierwszej dwu-
dziestce gmin na Mazowszu (na 314 gmin) 
wyróżnionych za swoja aktywność w pozyski-
waniu środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013. Wyróżnienia i podzięko-
wania ogłoszono w trakcie VIII Mazowieckiego 
Kongresu Obszarów Wiejskich, który odbył 
się 3 września w Paprotni niedaleko Teresina.
 - My wiemy, że pozyskiwanie środków 
zewnętrznych to czasami droga przez mękę, 
ale nauczyliśmy się jak to robić, jak przygoto-
wywać projekty i jak je rozliczać, więc jesteśmy 
skuteczniejsi od innych w pozyskiwaniu i 
wykorzystywaniu pieniędzy. A efekty widać w 
naszej gminie – powiedział 19 września wójt 
Stanisław Subda na sesji Rady Gminy, a prze-
wodniczący Rady Jan Mrozek zaprezentował 
otrzymane od marszałka podziękowanie. (ak)

sek, a nawet jego składnik, musiał być osobno 
omówiony i przegłosowany. W trakcie tej debaty 
uwidoczniła się wyraźnie grupa radnych Krzysztof 
Mróz, Jerzy Tercjak i Czesław Bednarczyk, którzy 
głosowali przeciwko proponowanym przez wójta 
stanowiskom  w sprawie przedłożonych wniosków. 
Wyjaśnień udzielali także pracownicy i prawnicy 
firmy Aldesa. Po prawie dwóch godzinach takiej 
pracy Rada Gminy większością głosów 11 za, 3 
przeciw i 1 wstrzymujący się uchwaliła studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lelis, które stanowi pierwszy 
krok do uchwalenia nowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dającego pod-
stawę do wydania decyzji administracyjnej – zgody 
wojewody na budowę linii elektroenergetycznej. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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- To największe wydarzenie w historii naszej 
wsi co najmniej od 50 lat – stwierdził 12 paź-
dziernika Franciszek Prusaczyk, sołtys Gibałki 
przystępując wraz z gośćmi do przecinania 
wstęgi przy oddaniu do użytku boiska wiej-
skiego. Wstęgę przecięli po kawałeczku Janina 
Piątek z Łodzisk, Józef Deptuła z Szafarni oraz 
F. Prusaczyk, sołtysowie sąsiednich wsi, dla 
których nowe boisko stanie się sportowym 
i rekreacyjnym centrum, a także ks. Marian 
Niemyjski i Stefan Prusik, przewodniczący 
Rady Powiatu, pracownik UG. Po tym histo-
rycznym wydarzeniu księża Jacek Majkowski, 
proboszcz parafii w Dylewie oraz ks. kan. M. 
Niemyjski poświęcili nowe boisko, by dobrze 
służyło miejscowej społeczności w krzewieniu 
zdrowego ciała i ducha.  
    Na murawie rozpoczęły się mecze pomię-
dzy gościnnie przyjętej drużynie LZS z Tatar, 
gm. Kadzidło, GLKS Lelis oraz wspólną repre-
zentacją LZS Gibałka-Łodziska-Szafarnia. Po 
rozegraniu wszystkich meczów, a emocji nie 
brakowało i sędziowie D. Mróz oraz J. Dawid, 
mieli co robić, zwyciężyła drużyna z Lelisa, 
ale i tak wszyscy dostali puchary ,,Za udział 

w turnieju z okazji oddania do użytku boiska 
w Gibałce’’, a także puszkowany płynny napój 
dla strudzonych zawodników.  Nagrody i upo-
minki, które wręczył przybyły na uroczystość 
wójt gmina Stanisław Subda,  otrzymały także 
dzieci, które licznie uczestniczyły w konkur-
sach poprowadzonych przez Annę Ogniewską 
i Barbarę Sęk wraz z pracownikami GOK-O i 
GBP.  Wszyscy uczestnicy tego historycznego 
spotkania ugościli się grillowaną kiełbasą i 
karkówką, przygotowano wiele doskonałych 
potraw i ciast, a także słodycze i napoje. Pa-

nie w tej trójwsi miały pełne ręce roboty, ale 
wszystkim bardzo smakowało i pochwałom 
nie było końca. 
   Nowe boisko kosztowało 153.8 tys. zł, w tym 
50 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Powstała naturalna 
murawa, ogrodzona betonowym parkanem, 
zakupiono i ustawiono metalowy garaż, w 
którym znalazło się miejsce na szatnię, obok 
ustawiono toaletę, a przed boiskiem przygo-
towano utwardzony plac parkingowy.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Tegoroczną uroczystość jubileuszu 60-, 50- i 25- lecia 
pożycia małżeńskiego zorganizowaną 9 paździer-
nika w GOK-O poprzedziła okolicznościowa msza 
św. w kościele parafialnym w Lelisie, w trakcie któ-
rej jubilaci ponowili przyrzeczenia małżeńskie, ja-
kie wypowiadali przed laty zawierając małżeństwo. 
 Po przejściu do GOK-O dostojnych Jubilatów, 
jak i gości zaproszonych na tę uroczystość po-
witał Wójt Gminy Stanisław Subda. Wójt Gminy 
i zaproszeni goście na te uroczystość złożyli 
wszystkim jubilatom życzenia jeszcze długich 
lat wspólnego pożycia małżeńskiego w dobrym 
zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.  
 Po wysłuchaniu życzeń wszystkie pary ob-
chodzące w tym dniu swój jubileusz wziąwszy 
się za ręce powtórzyli za kierownikiem USC 
Czesławą Ziemak ( najpierw mężowie, następ-
nie żony) słowa podziękowania pod adresem 
współmałżonka „W dniu naszego jubileuszu 
dziękuje Ci żono (mężu) że nasze małżeństwo 
było zgodne, szczęśliwe i trwałe, wyrażam po-
dziękowanie za okazaną mi miłość, przywiązanie 
i opiekę. Przyrzekam nadal że uczynię wszystko 

aby nasze małżeństwo było nadal szczęśli-
we”. Wielu jubilatów nie kryło łez wzruszenia.  
 Następnie Wójt Gminy dokonał aktu dekoracji 
jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeń-
skiego przyznanymi przez Prezydenta RP medala-
mi „Za długoletnie pożycie małżeńskie” po czym 
wręczono im upominki i ozdobne księgi z życzenia-
mi. Życzenia i upominki wręczono również parom 
obchodzącym diamentowe i srebrne gody. Była 
też okazja do wykonania pamiątkowych fotografii.  
 Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości 
Wójt Gminy zaprosił wszystkich jubilatów i gości 
zaproszonych na symboliczną lampkę szampana 
oraz do wysłuchania i obejrzenia występów ar-
tystycznych z udziałem młodzieży Zespołu Szkół 
w Obierwi pod kierunkiem Jarosława Kraski oraz  
zespołów GOK-O, którymi kieruje Jan Kania. Jubi-
latom tradycyjnie zaśpiewano „Sto lat”.
Jubileusz 60, 50 i 25-lecia pożycia małżeńskiego w 
gminie Lelis obchodziły w tym roku  następujące 
pary: 60-lecie (diamentowe gody): Genowefa 
i Wacław Gawrychowie, Jadwiga i Henryk Gór-
scy, Zofia i Stanisław Grzejka, Anna Marianna i 

Stanisław Piersowie, Jadwiga i Mieczysław Pu-
ławscy; 50-lecie (złote gody): Kazimiera i Czesław 
Aptacy, Teresa i Eugeniusz Brzozowscy, Halina i 
Eugeniusz Duszakowie, Zofia i Zdzisław Gerso-
wie, Helena i Marian Kaliszewscy, Wanda i Antoni 
Kaliszewscy, Kazimiera i Władysław Kozłowscy, 
Wanda i Marek Sobotkowie, Jadwiga i Stanisław 
Tworkowscy, Genowefa i Czesław Wołoszowie, 
Hanna i Ireneusz Wysmułkowie; 25-lecie ( 
srebrne gody): na 48 par, które otrzymały 
zaproszenia w GOK-O jubileusz obchodzili: Gra-
żyna i Stanisław Duszakowie, Jolanta i Zbyszek 
Gontarzowie, Elżbieta i Krzysztof Gontarzewscy, 
Dorota i Wojciech Kisiel, Anna i Zdzisław Stani-
sław Kisiel, Anna i Jarosław Andrzej Mielniccy, 
Dorota i Dariusz Józef Mrozowie, Bożena i 
Franciszek Prusaczykowie, Joanna i Sławomir 
Puchalscy, Elżbieta i Krzysztof Rydelek, Hanna 
i Andrzej Szczepankowie, Jadwiga i Ireneusz 
Świdwowie oraz Marianna Teresa i Edward 
Sobiechowie.(ak) 

Fot. Antoni Kustusz

Gibałka czekała pół wieku

Niech nam razem żyją 100 lat
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Witamy w gronie pierwszoklasistów

SP Białobiel - wychowawczyni Danuta Korzeniecka

SP Lelis -  wych. Justyna Przeradzka

SP Łęg Starościński - wych. Zofia Niechoda

SP Obierwia - wych. Katarzyna Dziekońska

SP Dąbrówka - wych. Zofia Łępicka

SP Łęg Przedmiejski - wych. Alina Marzewska

SP Nasiadki  - wych. Elżbieta Późniewska

SP Olszewka - wych. Mariola Pawłowska

Rozpoczęcie nauki w szkole to dla pierwszokla-
sistów ogromne wydarzenie, a dla rodziców i 
nauczycieli nadzieja i oczekiwanie. Wszystkim 
uczniom, którzy rozpoczęli naukę w szkołach 

naszej gminy życzymy jak najlepszych wyni-
ków w nauce, w sporcie i szkolnej zabawie. 
Wychowawcom i nauczycielom naszych 
pierwszoklasistów życzymy satysfakcji w ich 

trudnej pracy, a rodzicom radości z osiągnięć 
ich dzieci. A oto zbiorowe portrety naszych 
pierwszoklasistów. 

Redakcja
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Dodatek specjalny, listopad 2014 r. 

Gmina Lelis w latach 2010 - 2014

Dobiegła końca kadencja władz samorządu gminy Lelis. Lata 2010 – 2014 stanowiły dla Rady Gminy, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz kie-
rowników i pracowników gminnych jednostek samorządowych, oświaty, kultury, opieki społecznej, a także sołtysów i rad sołeckich, okres wytężonej pracy 
na rzecz zaspokojenia potrzeb oraz poprawy warunków życia mieszkańców naszej Gminy. Teraz przychodzi czas składania sprawozdania i oceny naszego 
wspólnego dorobku.  Korzystając z łamów ,,Wieści Gminnych’’ prezentujemy najważniejsze informacje o tym czego wspólnie dokonaliśmy w tej kadencji, 
co udało się wybudować, zmienić, wyremontować, gdzie uzyskaliśmy postęp, ile nas to kosztowało. Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w tej pracy 
na rzecz Gminy serdecznie dziękujemy. 

Podsumowanie wyników minionej kadencji to jednocześnie okazja do wskazania obszarów, w których odczuwamy potrzebę poszukiwania nowych, 
lepszych rozwiązań, kontynuowania dotychczasowej pracy. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego dodatku specjalnego pojawią się wnioski i postulaty, 
które trafią do realizacji w następnych latach, staną się podstawą programu dla nowej Rady Gminy i Wójta Gminy Lelis.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek
Wójt Gminy

Stanisław Subda

1. Skład osobowy Rady Gminy Lelis

1. Mrozek Jan  Lelis - Przewodniczący
2. Ciak Antoni Łęg Przedmiejski - Wiceprzewodniczący
3. Mróz Dariusz Józef Nasiadki
4. Piątek Janina Łodziska  
5. Murach Krzysztof  Płoszyce
6. Krukowski Mirosław  Łęg Przedmiejski
7. Łępicki Roman  Łęg Starościński
8. Szczepanek Stanisław  Durlasy
9. Dawid Jerzy Długi Kąt
10. Majewski Robert  Łęg Starościński
11. Pianka Robert Jan  Dąbrówka
12. Mróz Krzysztof  Olszewka
13. Bednarczyk Czesław  Obierwia
14. Tercjak Jerzy  Białobiel
15. Stachelek Elżbieta  Siemnocha

W okresie kadencji Rada Gminy Lelis odbyła 36 sesji , na których pod-
jęła 258 uchwał.

2. Dane ogólne o gminie Lelis 

 Gmina Lelis położona jest w północno-wschodniej części województwa 
mazowieckiego. Zajmuje obszar 197 km², co stanowi 0,6% powierzchni woje-
wództwa mazowieckiego. Lasy stanowią 36% powierzchni gminy, użytki rolne 
obejmują 54,9% obszaru gminy, z czego 58% to użytki zielone.
Ludność – 9.281 mieszkańców.
 Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 22 sołectwa tj. 
Białobiel, Dąbrówka, Długi Kąt, Durlasy, Gąski, Gibałka, Gnaty, Kurpiewskie, Lelis, 
Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński -Walery, Łęg Starościński, Łodziska, Nasiadki, 
Obierwia, Olszewka, Płoszyce, Siemnocha, Szafarnia, Szafarczyska, Szkwa, Szwen-
drowy Most.
 Gmina Lelis zaliczana jest do gmin rolniczych. Przestrzeń rolniczą stanowią 
gleby na ogół mało urodzajne. Wskaźnik bonitacji – 0,68. Gleby kl. V, VI  i  VIz sta-
nowią około 80% użytków rolnych, gleby kl. III stanowią 1,40% użytków rolnych, 
zaś resztę gleby kl. IV.
 Gmina nie jest zasobna w żadne bogactwa naturalne. Transport osób i towa-
rów oparty jest głównie na połączeniach drogowych. Przez teren naszej gminy 
przepływa 5 /pięć/ rzek tj. Rozoga, Szkwa, Piasecznica, Omulew oraz Narew.
Najciekawsze krajobrazowo tereny położone są w północno-wschodniej części 
gminy. W rejonie tym zachowała się jeszcze drewniana architektura ludowa ( 
chaty kurpiowskie ).
 W kierunku Płoszyc ciągnie się cały kompleks obszarów leśnych, zaś teren 
wsi Szkwa malowniczo położony nad rzeką Szkwa nadaje się do rozwoju usług 
rekreacyjno – turystycznych.
 Wyposażenie w obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej w gminie Lelis, 
jest dość mocno zróżnicowane.
 Lelis – jako gminny ośrodek administracyjny jest w pewien sposób uprzy-
wilejowany, mając wyposażenie o znaczeniu regionalnym (szkolnictwo ponad-
podstawowe, Policja, GOKO, Bank, Urząd Pocztowy, Apteka).
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3. Demografia 

 Na terenie gminy Lelis jest 22 miejscowości i funkcjonują 22 sołectwa. 
W miejscowościach tych zamieszkuje 9281 osób. Jesteśmy gminą położoną 
w pobliżu miasta Ostrołęki, mamy atrakcyjne tereny i czyste środowisko 
naturalne. W związku z tym od kilku lat obserwujemy przyrost liczby miesz-
kańców. W ciągu ostatnich 4 lat przybyło nam 438 mieszkańców. Obecnie 
gęstość zaludnienia wynosi 47 osób/ km2.
 Lelis – jako miejscowość pełniąca funkcje gminne liczy 889 mieszkańców 
(stan na 01.10. 2014 r.). Pozostałe sołectwa są bardzo zróżnicowane pod 
względem liczby ludności. 

Do największych miejscowości na terenie gminy należą:

1. Łęg Przedmiejski 1258 mieszkańców,
2. Lelis 889 mieszkańców,
3. Łęg Starościński 873 mieszkańców,
4. Białobiel 778 mieszkańców,
5. Obierwia 717 mieszkańców,
6. Olszewka 637 mieszkańców.

Zmiany w stanie i strukturze wg wieku w latach 2010 – 2013 przedstawia 
poniższa tabela:

Do pozytywnych cech w stanie demograficznym gminy bez wątpienia zaliczyć 
należy przewagę urodzeń nad zgonami, a więc dodatni przyrost naturalny. 

4. Przemysł

 Na terenie gminy Lelis działalność handlowa i usługowa prowadzona jest 
przez sektor prywatny. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zarejestrowanych było 
369 podmiotów gospodarczych. 

Przedstawia to poniższa tabela:

Najwięcej świadczonych jest usług remontowo budowlanych (77), handel 
obwoźny (41), sklepy ogólno – spożywcze (37) i transport (33). Natomiast 
brak usług takich jak: szewstwo, krawiectwo. Prawdopodobnie przyczyną 
tego stanu jest mały popyt na ten rodzaj usług i są one nieopłacalne oraz 
bliskość miasta Ostrołęki. 

Największe zakłady na terenie gminy to: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„MAR-POL” w Lelisie, „Drewnomex” –Zakład Drzewny- Gnaty, PPHUT-„Trans-
-Tar”Łęg Przedmiejski, Działalność Handlowa- Surowce wtórne Szwendrowy 
Most, Spedycja –Transport-Obierwia.
 W porównaniu do lat ubiegłych liczba podmiotów gospodarczych  wzra-
stała do 2011 r. ze względu na możliwość otrzymania środków pieniężnych 
z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych rozpoczynających 
działalność gospodarczą.

5. Mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne

 Dla obszaru gminy Lelis został opracowany miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lelis, który został przyjęty Uchwałą Nr VII/41/03 
Rady Gminy Lelis z dnia 28 sierpnia 2003r. i opublikowany w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego Nr 253, poz. 6691 z dnia 30 września 
2003 r.

 Miejscowy plan określa przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, kulturowe        
i krajobrazowe warunki zagospodarowania danego obszaru.

 Plan ten w swym opracowaniem objął teren całej Gminy Lelis tj. 19640 
ha oraz zmienił przeznaczenie terenów rolnych i leśnych na cele nierolne 
i nieleśne na powierzchni 1311 ha w tym pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
mieszanej z dopuszczeniem usług uciążliwych lub uciążliwością zamykającą 
się w granicach własnej działki na powierzchni 1274 ha. Plan ten określa przy-
rodnicze, społeczne, ekonomiczne i krajobrazowe warunki zagospodarowania 
obszaru Gminy Lelis z ustaleniem terenów objętych ochroną. Zaspokaja 
on bieżące potrzeby w zakresie pozyskiwania terenów na cele zabudowy 
mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych.
 W roku 2013  na podstawie uchwały Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z 
dnia 22 lutego 2013r. Gmina przystąpiła do sporządzenia studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis. Zadanie 
w trakcie realizacji. 
 Na terenie Gminy Lelis jest realizowane głównie budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne. Nie występuje sektor budownictwa spółdzielczego czy 
komunalnego. Efekty za okres 2010–2013 r. przedstawiły się następująco:

Realizacja budownictwa odbywa się na działkach nabywanych w obrocie 
cywilno – prawnym. Tereny do realizacji budownictwa na terenie Gminy Lelis 
zostały wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania Gminy Lelis. 

6.Ochrona krajobrazu naturalnego 

 Ochrona krajobrazu to całokształt działań podejmowanych przez 
człowieka, mających na celu utrzymanie pierwotnych wartości, za-
pewnienie ich trwałości oraz odnowienie naturalnych lub kulturowych 
cech (walorów) środowiska łącznie z przejawami działalności człowieka.  
Sposoby ochrony k rajobrazu na terenie  gminy :  segregowa-
nie odpadów, budowanie oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji, 
roz wieszanie ulotek ,  plak atów w sprawie ochrony k rajobra-
z u , p r o w a d z e n i e  z a d r z e w i a n i a  t e r e n ó w,  o g r a n i c z a n i e  e m i -
s j i  powierzchniowej  poprzez termomodernizacja  budynków, 
wykorzystanie energii odnawialnej.

1) Segregowanie odpadów – na ogólną ilość 2021 złożonych de-
k laracj i  o wysokości  opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi - 1216 właścicieli nieruchomości segreguje odpady. 

2) Budowanie oczyszczalni ścieków - w latach 2010 – 2014, 30 właścicieli 
nieruchomości wybudowało przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ogółem na 
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terenie gminy funkcjonuje  obecnie 56 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3) Budowa kanalizacji  -  w latach 2010 – 2014 na terenie gmi-
ny wykonanych zostało 26 km rurociągu tłocznego oraz 430 przy-
łączy kanalizacyjnych wraz z przydomowymi przepompowniami. 

4) Prowadzenie zadrzewiania terenów - rokrocznie na terenie gmi-
ny w ramach zagospodarowania terenów komunalnych tj. otocze-
nie stacji wodociągowych, oczyszczalni ścieków, terenów przyszkol-
nych oraz dróg, sadzone są drzewa i krzewy. W latach 2010–2014 
zakupiono i posadzono 1230 szt. drzew oraz 7400 szt. krzewów. 

5) Ograniczenie emisji powierzchniowej poprzez termomoderniza-
cję  budynków mieszkalnych - w latach 2010–2014 na terenie gminy, 
80 właścicieli przeprowadziło termomodernizację swoich budynków. 

6) Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez montaż instalacji solarnych  
- w latach 2010 na terenie gminy zainstalowanych zostało 17 kolektorów 
słonecznych. Ogółem funkcjonuje 25 kolektorów.

7. Kultura i sztuka 

 1) Działalność GOK-O

Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie jest samorządową instytucją 
kultury organizującą, współorganizują i realizującą większość działań kultu-
ralnych na terenie gminy w oparciu o dotację z gminy i dochody własne. Baza 
lokalowa do działalności kulturalnej to: - część budynku GOK-O w Lelisie przy 
ul. Szkolnej 48 (sala widowiskowa, sala GCI i świetlicy, pracownia plastyczna), 
- Ośrodek Etnograficzny w Lelisie ul. Szkolna, - boisko sportowe w Szafar-
czyskach (przekazane do korzystania i opieki dla wsi Szafarczyska).Ponadto 
korzystano z lokalu Zespołu Szkół w Obierwi, Szkoły Podstawowej w Łęgu Sta-
rościńskim, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce i świetlicy wiejskiej w Gąskach.  
Kadra: - 2 osoby zatrudnione na pełen etat( dyrektor i informatyk) - 3 osoby 
na 1/2 etatu - pracownicy merytoryczni (instruktor ds. folkloru, specjalista 
ds. muzyki, specjalista muzealnik), - 1 osoba zatrudniona w porozumieniu z 
Powiatowym Urzędem Pracy (staż) 

Przy GOK-O działa:
- Zespół folklorystyczny NOWE LATKO ( grupa dziecięca przy SP w Dąbrówce 
i SP w Łęgu Starościńskim oraz grupa młodzieżowa),
- męska grupa śpiewacza,
- Orkiestra Kurpiowska,
- koło plastyczne,
- Gminne Centrum Informacji,
- Ośrodek Etnograficzny,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „PUSZCZA” w Lelisie,
- Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

 W okresie sprawozdawczym wypracowano i kontynuowano wiele imprez 
o stałym charakterze czasowym, zmieniając treści i oprawę choreograficzną. 
Są to imprezy o zasięgu krajowym, regionalnym, powiatowym i lokalnym, 
takie jak:
- „Darcie pierza” - regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty 
życia dawnych Kurpiów.
- „Palma Kurpiowska”- konkurs plastyczny,
- konferencje popularnonaukowe – dotyczące regionu, 
- Wędrujący Festiwal Sztuki - KARAWANA,
- Dożynki na Kurpiach,
- „Podążajmy tam gdzie barć cudowna stała” – pielgrzymki piesze do Sank-
tuarium Matki Bożej w Dąbrówce. Prowadzony jest co roku przegląd pieśni 
pielgrzymkowej (z parafią Dąbrówka),
- Kurpiowskie Granie – regionalny przegląd harmonistów i skrzypków lu-
dowych. 
- Festyny integracyjne (Babie Lato, Muzyka na Wsi,  Święto pieczonego 
ziemniaka)
- Biesiady muzyczne.
- Finał Gminny Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Przegląd kolęd i pastorałek 
 Ponadto organizowano wspólnie z UG, szkołami, LZS imprezy o charakterze 
edukacyjnym, patriotycznym, okolicznościowym, sportowym (Niedziela na 
Sportowo, Turniej szachowy, Jesienne biegi przełajowe, Jubileusz 25 i 50- lecia 
pożycia małżeńskiego, Akademia z okazji Święta Niepodległości).
Do osiągnięć GOK-O w okresie sprawozdawczym należy:
- prowadzenie nauki gry na harmonii pedałowej i przyjęcie 3 młodych mu-

zykantów z terenu naszej gminy do Orkiestry Kurpiowskiej,
- prowadzenie fanpaga Orkiestry Kurpiowskiej na portalu społecznościowym  
Facebook,
- występy Orkiestry Kurpiowskiej na festiwalach krajowych i międzynaro-
dowych,
- nagranie 2 płyt CD Orkiestry Kurpiowskiej,
- wydanie dwóch broszur: Boże Narodzenie i Wielkanoc. Zwyczaje i tradycje 
na Kurpiach na przykładzie Gminy Lelis. Współredaktor - Anna Ogniewska,
- prowadzenie własnej strony internetowej i promowanie na bieżąco dzia-
łalności GOK-O,
- otrzymanie prestiżowej nagrody „Kurpika” przez instruktora Jana Kanię,
- wyróżnienie Medalem PRO MASOVIA - Annę Ogniewską - Dyrektora GOK-o 
i Henryka Kuleszę - specjalistę muzealnika,
- zakup instrumentów: 4 harmonii pedałowych, 2 skrzypiec, 1 bębenka,
- strojów ludowych dla zespołu – 7 par,
- dwóch kolumn do nagłośnienia,
- remont Ośrodka Etnograficznego (zmiana pokrycia dachowego, założenie 
ogrzewania gazowego, wymiana okien, drzwi wejściowych),
- realizacja projektu unijnego – „Aktywni zawodowo w Lelisie” – ze szkoleń 
skorzystało 12 osób bezrobotnych zdobywając certyfikat „Szefa kuchni”.

2) Działalność bibliotek

a)Sieć biblioteczna i obsada kadrowa
 W latach 2010-2014 na terenie gminy Lelis funkcjonowały niezmiennie; 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie jako samodzielna instytucja i cztery 
podległe jej filie: w Łęgu Przedmiejskim, Łęgu Starościńskim Obierwi i w 
Dąbrówce. Placówki filialne pracują w jednoosobowej obsadzie w niepełnym 
wymiarze czasu: 3 filie ½ etatu i jedna ¾ etatu. Biblioteka główna od maja 
2013 r. pracuje w zwiększonym wymiarze czasu pracy tj. 1,5 etatu. Jest to efekt 
zatrudnienia na umowę jednej osoby, (zatrudnianej dotychczas w ramach 
prac interwencyjnych przez 4,5 r. w bibliotece) z podziałem całego etatu po 
połowie w Filii Dąbrówka i GBP Lelis.

b) Zbiory biblioteczne.
 Zbiory oferowane użytkownikom to książki z różnych dziedzin dla dzieci i 
dorosłych 47,5 tys. egzemplarzy, czasopisma bieżące, księgozbiór regionalny 
i w ostatnich dwóch latach e-booki (ok. 400 tytułów). Ponadto we wszystkich 
placówkach czytelnicy mają bezpłatny dostęp do Internetu (wyłącznie do 
celów edukacyjnych).
 Zakupy zbiorów realizowane są z przyznanych środków samorządowych 
i dotacji ministerialnej oraz w niewielkiej ilości od prywatnych darczyńców.
Poniższa tabela przedstawia ilościowy zakup książek z poszczególnych źródeł.

a) Czytelnictwo
Biblioteka obsługuje dorosłych czytelników, dzieci i młodzież. Największą 
grupę czytelników stanowią dzieci do lat 15 (około 60%). Liczba czytelników 
w ostatnich latach jest stabilna, w zestawieniu bibliotek publicznych w po-
wiecie gmina Lelis pod względem ilości czytelników zajmuje trzecie miejsce.
W roku 2010 zarejestrowano 1273 czytelników, w 2011 – 1312, w 2012 – 1323,     
w 2013 – 1306 czytelników.
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b) Komputeryzacja
W roku 2010 dokonano zakupu komputera z drukarką dla FB w Dąbrówce, co 
zapewniło w pełni wyposażenie w sprzęt komputerowy bibliotek gm. Lelis. 
W roku 2011 Biblioteka otrzymała 3 komputery z oprogramowaniem oraz 
drukarkę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013, jeden z nich pełni funkcję mini serwera a po-
zostałe dwa wykorzystywane są przez czytelników. W roku 2013 biblioteka 
zakupiła nowy bardziej nowoczesny program komputerowy MATEUSZ do 
wszystkich placówek. Istniejące już bazy katalogowe w bibliotece w Obierwi 
i Lelisie zostały przekonwertowane do nowego programu a w pozostałych 
placówkach rozpoczęto komputeryzację zbiorów.

c) Działalność kulturalno-oświatowa
 Biblioteki oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgo-
zbioru prowadzą działalność kulturalno-oświatową, która głównie kierowana 
jest do młodzieży szkolnej. Są to najczęściej małe uroczystości biblioteczne 
dla poszczególnych grup czytelników mające na celu promowanie biblioteki 
a przede wszystkim zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek.
 W latach 2010-2014 zorganizowano m.in.: spotkania autorskie z literatem 
(m.in. autorami spotkań byli: Wiesław Drabik, Izabela Klebańska, Alfred Sierz-
putowski, Joanna Brodowska, Paweł Beręsewicz), pasowanie na czytelnika, 
lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, spotkania z twórcą ludowym, 
wycieczki zapoznawcze dla nowych czytelników oraz spotkania głośnego 
czytania. Co roku stałą imprezą jest Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone 
w Literaturze: w maju w bibliotece w Lelisie odbywają się eliminacje gminne 
dla klas I-VI a w listopadzie eliminacje gminne oraz spotkanie finałowe z udzia-
łem gmin kurpiowskich dla klas gimnazjalnych. W maju 2010 roku odbyła się 
uroczystość Jubileuszu 60-lecia Biblioteki w Lelisie połączona z Powiatowym 
Dniem Bibliotekarza. Biblioteki w ramach współpracy pomagają w imprezach 
organizowanych przez GOK-O i szkoły.

d) Remonty
 W roku 2010 odnowiono lokal Biblioteki w Lelisie: położono panele 
podłogowe, pomalowano ściany, wymieniono drzwi wejściowe, zakupiono 
żaluzje okienne, biurka pod komputery dla czytelników oraz regał na księ-
gozbiór regionalny. W następnych latach zakupiono nowe regały do działu 
z księgozbiorem dziecięcym, regał na czasopisma, lady biblioteczne i szafki 
na dokumentację w placówkach filialnych. Zmiany te wpłynęły korzystnie na 
wygląd estetyczny lokali a także na poprawę warunków pracy bibliotekarza 
z czytelnikiem.

e) Wyróżnienia
 W roku 2010 Medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wyróżniono 
dwóch pracowników bibliotek: Janinę Mielnicka i Bożenę Załęską.
 W roku 2011 dwoje pracowników biblioteki Janina Mielnicka i Barbara Sęk 
otrzymały w imieniu prezydenta RP brązowe medale za zasługi dla społecz-
ności lokalnej .
 W  m a j u  2 0 1 4  r .  B i b l i o t e k a  w  L e l i s i e  o t r z y m a ł a  m e -
d a l  S towa r z ys ze n i a  B i b l i o te k a r z y  Po l s k i c h  w  d owó d  u z n a-
nia za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa i czytelnictwa.  

8. Ochrona zdrowia

 W latach 2010–2014 Gmina współorganizowała 7 razy pobyt mammobusu 
na terenie naszej gminy. Przebadano łącznie 553 kobiety.
 W okresie od 1 października 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. wraz z przychodnią 
lekarza rodzinnego w Lelisie oraz Dąbrówce realizowano program SZKOŁA 
CUKRZYCY. Dla uczestników Programu zakupiono 9 ciśnieniomierze za kwotę 
1080 zł. W latach 2013-2014 dofinansowano zakup nagród dla uczestników 
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanego przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrołęce.

9. Oświata i kultura fizyczna 

W latach 2010-2014 nauka dla dzieci, uczniów organizowana była w placówkach:
1. Szkoła Podstawowa w Białobieli,
2. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce,
3. Szkoła Podstawowa w Nasiadkach,
4. Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim
5. Szkoła Podstawowa w Olszewce,
6. Zespołu Szkół w Lelisie,
7. Zespołu Szkół w Łęgu Przedmiejskim,
8. Zespołu Szkół w Obierwi. 

 W Zespole Szkół w Lelisie również młodzież i dorośli otrzymują możliwość 
podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie dziennym jak 
i zaocznym, a dla dzieci 3-4 letnich w roku 2013 utworzono punkt przedszkolny.
Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodach szkół spełniają obowiązek nauki. 
W 2014 w szkołach zwiększono liczbę zajęć świetlicowych, zajęć wspomaga-
jących rozwój uczniów oraz zajęć wychowania przedszkolnego dla uczniów 
3-4 letnich w punkcie przedszkolnym i w szkołach dla uczniów 6 letnich, 
którzy powinni uczęszczać do klasy I a skorzystali z możliwości pozostania 
w OP. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym może liczyć 25 dzieci. Spo-
wodowało to zwiększenie liczby oddziałów w szkołach. Co roku zwiększa 
się liczba dzieci z różnymi potrzebami kształcenia specjalnego, dla których 
dyrektorzy szkół organizują zajęcia z godnie z orzeczeniami PPP. Nowelizacja 
ustawy o systemie oświaty wprowadza zapis że od września 2014 roku klasy 
pierwsze mogą liczyć maksymalnie 25 uczniów.
Organ nadzorujący przeprowadził zgodnie z planem nadzoru Kuratora Oświa-
ty ewaluację zewnętrzną w wytypowanych szkołach. Do dnia dzisiejszego 
ewaluację przeprowadzono w ZS Obierwia, SP Białobiel, ZS Łęg Przedmiejski, 
SP Nasiadki.
 Dyrektorzy szkół przystępowali do różnych projektów edukacyjnych 
t.j. Kompetencje Kluczowe, Szkoła Startu Do Kariery, Mazowieccy Liderzy 
Nauczania Sukcesu, Otwarte Przedszkola, Akademia Profesjonalnego Na-
uczyciela, Nauka pływania dla uczniów, Małe centrum inicjatyw edukacyj-
nych przyszłością dzieci z Gminy Lelis” i wiele innych, podnoszących jakość 
i atrakcyjność pracy z uczniem na każdym etapie kształcenia. 
W ramach programu „Radosna Szkoła” do placówek trafiło wyposażenie miejsc 
zabaw za kwotę 54 000 zł
Siedem szkół przystąpiło do projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowa-
nia uczniów klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-
tet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2., w ramach którego doposażono szkoły 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne, organizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów. 
Nauczyciele prowadzili zajęcia, które uzupełniały lub poszerzały wiedzę uczniów.  
 W roku 2014 Gmina złożyła wniosek do Projektu pn: „KREATYWNE PRZED-
SZKOLA W GMINIE LELIS –przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do 
świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”, 
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie-
nie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Podziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i szkoły otrzymają 
m.in. wyposażenie w sprzęt dydaktyczny, pomoce, meble, zabawki, wyposa-
żenie placów zabaw, sprzęt audiowizualny za kwotę 780 200,00zł.

 Na terenie gminy Lelis działa osiem Uczniowskich Klubów Sportowych: 
ULKS „Osak” w Lelisie, ULKS „Przedmieście” w Łęgu Przedmiejskim, LUKS 
„Nasiadki” w Nasiadkach, ULKS „Orlik” w Obierwi, LUKS „Tygrys” w Łęgu Sta-
rościńskim, ULKS „Olcha” w Olszewce, ULKS „Dąbrowiaki” w Dąbrówce, ULKS 
„Białobielki” w Białobieli. ULKS-y zrzeszają uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Prowadzą szkolenie uwzględniając tradycje środowiskowe oraz zaintereso-
wania dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Uczestniczą 
w rywalizacji sportowej organizowanej przez krajowe związki sportowe. 
Posiadają osobowość prawną i rejestr w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. 
Zarządy klubów pozyskują dodatkowe wyposażenie w sprzęt sportowy za 
pośrednictwem Ministerstwa Sportu. Uczniowie ze szkoły w Nasiadkach, 
Lelisie i Łęgu Przedmiejskiego w grze w ringo z gminy osiągają znaczące 
sukcesy nawet na szczeblu ogólnopolskim.
 Przy pięciu szkołach wybudowano i oddano do użytku boiska wielo-
funkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłę ręczną, siatkówkę 
koszykówkę i tenisa ziemnego, w tym dwa kompleksy boisk Orlik 2012. Przy 
boiskach  wybudowano skocznie w dal i krótkie bieżnie. W Lelisie oddano do 
użytku zmodernizowany stadion z boiskiem trawiastym oraz urządzeniami 
lekkoatletycznymi o nawierzchni poliuretanowej dodatkowo wybudowano 
kort tenisowy i boisko uniwersalne do gry w siatkówkę i koszykówkę. Zespoły 
szkół posiadają sale gimnastyczne z zapleczem, na przełomie lat 2013-2014  
wybudowano przy każdym z nich siłownie plenerowe. Wszystkie szkolne 
obiekty i urządzenia sportowe są bezpłatnie udostępnione na zajęcia po-
zalekcyjne jak i potrzeby miejscowego środowiska. Przy szkołach w Lelisie, 
Nasiadkach, Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, Białobieli, Dąbrówce 
i Obierwi powstały place zabaw. Doposażenie placów zabaw przewidziane 
jest również w ramach projektu Kreatywne Przedszkola w Gminie Lelis”. 
Rozbudowany zostanie również mały plac zabaw w Olszewce.
Budynki szkolne na bieżąco są remontowane i modernizowane. Zainsta-
lowany na budynkach szkół i obiektach sportowych monitoring wizyjny 
w znacznym stopniu wpłynął na poprawę bezpieczeństwa na terenach szkół.  
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System monitoringu jest rozbudowywany i modernizowany oraz podlega 
bieżącej kontroli i konserwacji.  
Obsługę administracyjno-finansową szkół prowadzi Zakład Administracji 
Szkół i Przedszkoli w Lelisie. W zakładzie na stałe zatrudnionych jest pięć 
osób, dodatkowo w miarę możliwości zatrudniane są osoby w ramach stażu 
lub robót interwencyjnych finansowanych częściowo lub w całości przez 
Urząd Pracy.

 
W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono statystyczne dane ze 
szkół z lat 2010-2014:

Tabela 1. Miejscowości, w których funkcjonują szkoły podstawowe

Tabela 2. Miejscowości,  w których funkcjonują Gimnazja

Tabela 3. Liczba uczniów we wszystkich typach szkół w latach 2010-2014

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają razem dzieci pięcio- i sześcioletnie. 
Od września 2014 dzieci urodzone do 30.06.2008 powinny uczęszczać do klasy 
I. Na podstawie opinii PPP wskazującej odroczenia spełniania obowiązku szkol-
nego 65% dzieci urodzonych do 30 czerwca 2014 nie podjęło nauki w klasie 
I. Dane z powyższej tabeli obrazują ciągły spadek liczby uczniów w szkołach 
podstawowych i gimnazjach jak również w szkołach ponadgimnazjalnych

Tabela 4. Liczba oddziałów we wszystkich typach szkół

Tabela 5. Wynik sprawdzianów po klasie VI i egzaminów gimnazjalnych

UWAGA: Na sprawdzian po klasie VI sprawdzane jest czytanie, pisanie, ro-
zumowanie, korzystanie z informacji , wykorzystywanie wiedzy w praktyce. 
Maksymalna do osiągnięcia liczba punktów wynosi 40. Przystąpienie do 
sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. W większości uczniowie 
otrzymują wyniki powyżej średniej gminy i powiatu. 
 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matema-
tyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Część 
humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z 
zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą 
mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskie-
go znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o 
społeczeństwie mają formę zamkniętą. Część matematyczno-przyrodnicza 
składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki 
mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych 
mają formę zamkniętą. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego 
gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z języków, których  uczył się w 
gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa po-
ziomy: podstawowy i rozszerzony. Egzamin odbywa się przez 3 dni. Egzamin 
gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu 
do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach 
edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest 
warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, 
jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
 Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.  Podany wynik to 
średni wynik procentowy, który zdający zdobyli za zadania mierzące wiado-
mości i umiejętności z danego zakresu. 
 Arkusze egzaminacyjne sprawdzane są przez egzaminatorów zewnętrz-
nych wpisanych do ewidencji egzaminatorów

Tabela 6. Zatrudnienia w szkołach w latach 2010-2014
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Podobnie, jak i w latach ubiegłych tak i w roku 2014 wspomagają pracę 
szkół osoby zatrudnione  na podstawie umowy z Urzędem Pracy, w tym 
roku jest to 10 osób. Do szkół w Nasiadkach i Dąbrówce zatrudnianych jest 
na sezon grzewczy 9 palaczy.

Szkoły przystępują do różnych programów promujących zdrowy tryb życia. 
Program „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. Celem programu „Szklanka mle-
ka”, jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie 
spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci. Za program odpowiedzialna 
jest Agencja Rynku Rolnego. Programem objęci są wszyscy uczniowie, a także 
dzieci z oddziału przedszkolnego. Program „Owoce w szkole” skierowany jest 
do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest 
trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału 
owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego 
odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym re-
alizowane w szkołach podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie 
udostępnia się: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), świeże warzywa 
(marchew, papryka słodka, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne oraz 
owocowo – warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje 
jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego 
produktu warzywnego. 

W ramach obowiązków nałożonych na Gminę dla uczniów ze specyficznymi 
potrzebami organizowana była pomoc w postaci:

• bezpłatnego dojazdu do szkoły (placówki) zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. lub pokrycie koszty dowozu dzieci przez rodziców

• bezpłatnego dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych
• niesienia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendia szkolne, 

zasiłek szkolny, wyprawka szkolna)

Tabela 7. Pomoc dla uczniów w latach 2010-2014

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i dowóz uczniów 
do szkół obwodowych organ prowadzący realizuje z własnych środków, 
do dotacji na stypendia i zasiłki zobowiązany jest zaplanować minimum 
20%, program „Wyprawka Szkolna” finansowany jest w całości ze środków 
rządowych. Przekazywana do roku 2013 niska dotacja na stypendia i zapla-
nowane środki finansowe przy tak dużej liczbie potrzebujących wystarczała  
na pokrycie jednorazowej minimalnej wypłaty świadczenia. 
Różnice pomiędzy ponoszonymi przez gminę wydatkami na oświatę szkolną, 
a częścią oświatową subwencji ogólnej przekazywanej przez państwo w 
ostatnich latach przedstawiały się następująco.

Tabela 8. Wydatki na utrzymanie szkół

Wydatki na oświatę nie obejmują zadań inwestycyjnych realizowanych w 
placówkach oświatowych finansowanych z budżetu Gminy.

Inwestycje w szkołach zrealizowane w latach 2010-2014

1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w 
Obierwi
2. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach w 
gminie Lelis

3. Remont odwodnienia  fundamentów budynku Szkoły Podstawowej 
w Białobieli gmina Lelis 
4. Docieplenia ścian metodą lekko mokrą na starej części Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce 
5. Boisko ORLIK w Obierwi „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
6. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli
7. Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie
8. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Pod-
stawowej w Łęgu Starościńskim 
9. ZS Obierwia: Remont budynku gospodarczego
10. ZS w Łęgu Przedmiejskim: Remont sali gimnastycznej
11. Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Lelisie 
12. Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli 
13. Remont dwóch pomieszczeń w Zespole Szkół w Lelisie – Szkoła Podsta-
wowa oraz wybudowano sanitariaty na potrzeby Punktu Przedszkolnego 
dla 24 dzieci 
14. Budowa placów zabaw przy Zespole Szkół w Lelisie, Szkole Podstawo-
wej w Nasiadkach oraz instalacji co. w budynku Dziedzictwa Kulturowego 
Kurpiów w Lelisie 
15. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim 
16. Budowa zewnętrznych siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w 
Lelisie, Obierwi Łęgu Przedmiejskim

17. Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Obierwi 
18. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce – sala 
gimnastyczna
19. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lelisie 
20. Remont sali gimnastycznej i dwóch pomieszczeń gospodarczych w Szkole 
Podstawowej w Nasiadkach 
21. Dostosowanie pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia socjalne 
przy ZS w Lelisie 

W latach 2010-2014 wykonano w placówkach oświatowych również 
wiele drobnych remontów i zakupów wyposażenia, takich jak:

1. Przebudowa chodnika przy ZS Lelis 
2. Przebudowa chodnika i przeniesienie zewnętrznych stołów do tenisa przy 
ZS Łęg Przedmiejski 
3. Wymiana płytek na schodach wejściowych przy ZS Łęg Przedmiejski
4. Instalacja nagłośnienia sali gimnastycznej przy ZS Łęg Przedmiejski
5. Instalacja nagłośnienia sali gimnastycznej przy ZS w Obierwi
6. Zakup zewnętrznej kabiny WC- przy ZS Obierwia
7. Remont ogrodzenia przy SP Białobiel 
8. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Łęgu Starościńskim
9. Remont pomieszczeń dla OP w ZS w Obierwi 
10. Modernizacja zasilania nagrzewnic sali w Obierwi
11. Naprawa połaci dachowej uszkodzonej podczas wichury w Łęgu Przed-
miejskim
12. Remont budynku gospodarczego przy ZS w Obierwi 
13. Zakup sprzętu nagłaśniającego do szkół w Dąbrówce, Nasiadkach i Łęgu 
Starościńskim
14. Oświetlenie boisk przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 
15. Wymiana posadzki na sportową w Łęgu Starościńskim,  
16. Budowa oczyszczalni biologicznej przy SP w Łęgu Starościńskim 
17. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ZS w Lelisie
18. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy SP w Nasiadkach
19. Modernizacja pracowni komputerowych, zakup nowego sprzętu kom-
puterowego i tablic multimedialnych, kserokopiarek.

10. Inwestycje drogowe 

1. Przebudowa drogi gminnej Łęg Przedmiejski – Białobiel odc. 1,032 km 
2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Baczewskie odc. 0,793 km 
3. Przebudowa drogi w msc. Białobiel (ul. Leśna) odc. 0,68 km 
4. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Białobieli odc. 0,342 km 
5. Budowa ciągu pieszo – rowerowego  w Białobieli (ul. Szkolna) odc. 0,158 km
6. Przebudowa ulicy Szkolnej i Przemysłowej w Lelisie odc. 0,753 km 
7. Przebudowa ulicy Spokojnej i Daliowej w Białobieli odc. 0,93 km 
8. Przebudowa ulicy Sosnowej w Białobieli odc. 0,491 km 
9. Przebudowa ulicy Złotej w Lelisie odc. 0,197 km 
10. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Starościński kol. Mała Wioska 
(odc. 0,661 km) 
11. Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy dro-
gą powiatową Nr 2539W Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie – Szkwa a drogą 
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powiatową Nr 2541 W Łęg Starościński – Góry – Kurpiewskie odc. 5,982 km 
12. Przebudowa dróg oznaczonych nr ewid. dz.: 463, 423, 434, 444 w msc. 
Łęg Przedmiejski odc. 0,656 km
13. Przebudowa drogi gminnej 250611W w msc. Siemnocha odc. 0,492 km 
14. Przebudowa drogi gminnej nr 250608W - odcinek pomiędzy drogą 
powiatową Lelis - Długi Kąt a drogą gminną Gibałka – Lelis odc. 0,986 km 
15. Przebudowa drogi gminnej nr 250618W Bienduszka – Gąski – Przeczniak 
– Brzozowa odc. 0,755 km
16. Przebudowa drogi gminnej nr 250615W (kol. Rozoga) odc. 0,788 km 
 17. Przebudowa ulicy Akacjowej w msc. Łęg Przedmiejski odc. 0,195 km 
18. Przebudowa ulicy Ks. Eugeniusza Chylińskiego odc. 0,098 km
19. Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia kol. Ciernie odc. 1,13 km 
20. Przebudowa drogi gminnej nr 250614W (kol. Mała Wioska) odc. 0,542 km 
21. Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych 
pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie a drogą powia-
tową Ostrołęka – Durlasy Lelis odc. 6,453 km (droga Białobiel -Gnaty- Łęg 
Przedmiejski i Durlasy - Gnaty-Łęg Przedmiejski),
22. Przebudowa drogi gminnej nr 250617W w msc. Dąbrówka odc. 0,273 km 
23. Przebudowa drogi gminnej nr 250636W w msc. Szafarczyska odc. 0,375 km

*plan

* plan

*plan

Oświetlenie uliczne

W latach 2010 – 2014 na terenie Gminy Lelis w ramach modernizacji i rozbu-
dowy oświetlenia ulicznego zamontowano 177 opraw oświetlenia ulicznego 
wzdłuż 16,1 km dróg gminnych i powiatowych.

*plan

Zadania drogowe Powiatu Ostrołęckiego współfinansowane przez 
Gminę Lelis: 
1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Ostrołęka – 
Białobiel – Durlasy – Lelis- Nasiadki - Gąski (odc. 12,14 km wraz ze ścieżka 
pieszo – rowerową na dł. 8,825 km) pomoc finansowa Gminy - 1 200 000 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej Ostrołęka – Łęg Przedmiejski – Kurpiewskie  
( odc. 2,5 km jezdnia wraz z ciągiem pieszo-rowerowych; odc. 2,412 km ciąg 
pieszo-rowerowy – pomoc finansowa Gminy – 226 075 zł
3. Pomoc finansowa dla powiatu ostrołęckiego na realizację inwestycji dro-
gowej pn. Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami (odc. Łęg 
Walery- Szafarczyska –Nasiadki – Dąbrówka- Płoszyce – Szkwa – Kurpiewskie 
– Łęg Starościński) - 3 141 325 zł.
4. Przebudowa mostu w msc. Sul i msc. Baranowo wraz z dojazdami (odc. 
Szwendrowy Most – Olszewka) – 318 425 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2537W Łodziska – Lelis – Gąski – granica 
województwa (Laski) – 31 574,10 zł.

6. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2014) – opracowanie 
dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2526 W Nowe 
Dylewo – Gibałka – Lelis – 50 000 zł.

11. Pozostałe inwestycje gminne

1. Wykonano roboty budowlane adaptacji budynku dla potrzeb świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Dąbrówka gm. Lelis. 
2. Zagospodarowano skwery wraz z budową oświetlenia w gminnej miej-
scowości Lelis.
3. Zagospodarowano skwer oraz plac zabaw w miejscowości Dąbrówka w 
gminie Lelis.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel, 
Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński Walery oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel gm. Lelis
5. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie
6. Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK-O w Lelisie wraz z 
przebudową na Ośrodek Rehabilitacyjny
7. Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Gibałka
8.Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Etnograficznego z 
przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby ośrodka w miejscowości Lelis.
9. Zakup pomp ściekowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Lelisie- 
10. Zakup sprężarki do Stacji Uzdatniania Wody w Gnatach
11. Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Długi Kąt.
12. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w 
miejscowości Durlasy w gminie Lelis.
13. Budowa studni wierconej wraz z instalacją nawadniającą na boisku wiej-
skim w msc. Gibałka gm. Lelis.
14. Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej na potrzeby istniejącej świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości Durlasy w gminie Lelis i remont ogrodzenia 
działki świetlicy. 
15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ciśnieniowej w ramach 
zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sani-
tarnej ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, Łęg 
Przedmiejski, Lelis i Durlasy gm. Lelis”. 
16. Remont pomieszczeń remizy OSP na potrzeby istniejącej świetlicy 
wiejskiej wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Lelis
17. Remont budynku świetlicy wiejskiej, w tym zagospodarowanie placu przy  
świetlicy w miejscowości Łęg Przedmiejski.

12. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

W okresie kadencji złożono 47 wniosków o pozyskanie środków zewnętrz-
nych, z tego 32 projekty zostały dofinansowane i zrealizowane. Ogółem 
pozyskano 13 876 300,30 zł

13. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

1. Przebudowa ulicy Różanej w msc. Łęg Przedmiejski odc. 0,29 km 
2. Przebudowa ulicy Błękitnej w msc. Łęg Przedmiejski odc. 0,224 km
 3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Księży Las odc. 0,934 km  
4. Budowa zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 2539W na ulice Fioł-
kową oraz Magnoli w msc. Łęg Przedmiejski odc. 4,8 mb + 4,8 mb. 
5. Przebudowa ulicy Różanej i Fiołkowej w msc. Białobiel odc. 0,447 km 
6.Przebudowa drogi gminnej nr 250632W w msc. Białobiel (budowa zjazdu z 
ulicy Ostrołęckiej wraz z wykonaniem odwodnienia) odc. 0,05 km 
7. Przebudowa ulicy Wesołej w msc. Lelisie odc.0,264 km 
8. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości (sołec-
twach): Białobiel, Siemnocha i Łęg Przedmiejski oraz rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości (sołectwie) Siemnocha gm. Lelis.
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9. Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim- wykonano dokumentację.
10. Zagospodarowanie skweru wraz z budowa placu zabaw i siłownią ze-
wnętrzną w msc. Białobiel.
11. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Nasiadki, Szafarczyka, 2 kolonie wsi Lelis, 
1 kolonia wsi Durlasy oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Durlasy- 
wykonanio dokumentację techniczną.

Opracowanie: na podstawie materiałów Urzędu Gminy oraz gminnych jed-
nostek samorządowych - Halina Gontarzewska, sekretarz Gminy.

Redakcja: Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz. archiwum Urzędu Gminy
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Publiczne Gimnazjum w Lelisie

Podziękowania od uczniów i gminy

Nagrody dyrektora
w szkołach gminy
Lelis w 2014 r.

Kl. Ia - wych. Danuta Prachniak Kl. Ib - wych. Jolanta Olkowska

 Dzień Edukacji Narodowej, najczęściej 
nazywany Dniem Nauczyciela to zawsze 
okazja do wyrażenia podziękowań dla kadry 
pedagogicznej i pracowników oświaty, a także 
próby dokonania oceny dorobku naszej gmin-
nej oświaty. Spotkania poświęcone edukacji 
odbyły się 14 i 15 października we wszystkich 
szkołach gminy. Dzieci przygotowały ciekawe 
i dowcipne programy artystyczne, nie zapo-
mniano o kwiatach i słodkim poczęstunku. 
 W Zespole Szkół w Lelisie, gdzie jeszcze 
wisiała dekoracja przygotowana na kura-
toryjne obchody Dnia Edukacji Narodowej, 

które odbyły się w szkole 14 października, 
Stefan Prusik, występując w imieniu wójta 
gminy, wręczył nagrody dla wyróżnionych 
nauczycieli szkoły, a także decyzje o nadaniu 
stopnia nauczyciela mianowanego. Nagrody 
Wójta Gminy otrzymali Józef Parzych i Marta 
Zerhau, natomiast akt nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego odebrał Tomasz Jóźwiak. 
Następnie nagrody i wyróżnienia od dyrektora 
szkoły Urszuli Laski otrzymali nauczyciele 
i pracownicy Zespołu Szkół. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Szkoła Podstawowa w Białobieli: nauczyciele:  
Danuta Korzeniecka, Rafał Kosek, Hanna Różycka, 
Justyna Rzewnicka, Elżbieta Kulas, Malwina Tyka-
łowicz, Urszula Wielczyk; obsługa: Anna Ziemak, 
Jacek Ziemak;
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce: nauczyciele: 
Iwona Krupka, Joanna Śnietka; obsługa: Paula 
Sobiech, Zenon Szymczyk;
Szkoła Podstawowa w Lelisie: nauczyciele: 
Lucyna Parzych, Jolanta Białobrzeska, Justyna 
Przeradzka; obsługa: Janusz Bałon, Maria Kawa-
łek, Józef Parzych;  
Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim: 
nauczyciele: Maria Bakuła, Alicja Brodzik, Be-
ata Brzeska, Maciej Brzeski, Mariola Kruczyk, 
Zofia Niechoda, Dorota Piersa, Maria Puławska; 
obsługa: Hubert Karczewski, Beata Łysiak, Da-
nuta Rumińska;
Szkoła Podstawowa w Nasiadkach: nauczycie-
le: Irena Pijanowska; obsługa: Aldona Majewska, 
Wioleta Mrozek, Krzysztof Nalewajk, Anna Piersa; 
Szkoła Podstawowa w Olszewce: nauczyciele: 
Agnieszka Bojarska, Grażyna Bobik, Grażyna No-
wakowska; obsługa: Małgorzata Jędryka-Bałon;
Publiczne Gimnazjum w Lelisie: nauczyciele: 
Celina Bałon, Jolanta Chmielewska, Krzysztof 
Gawrych, Ewa Glinka, Barbara Owczarska, Dorota 
Zaniewska, Marta Zerhau; obsługa: Henryka 
Rudzik; 
Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim: nauczy-
ciele: Krystyna Zera, Katarzyna Ziemiecka, Irena 
Złotkowska, Alina Puchalska, Anna Bieńkowska, 
Artur Grzybowski, Marzena Kowalska, Alina Ma-
rzewska, Edyta Płoska, Paweł Sobotka; obsługa: 
Dariusz Kurpiewski, Dorota Perzanowska; 
Zespół Szkół w Obierwi: nauczyciele: Danuta 
Godzina, Bogumiła Mierzejewska, Agnieszka 
Szczubełek, Wojciech Suska, Wanda Pieńkosz; 
obsługa: Piotr Gadomski;
Szkoły Powiatowe w Lelisie: nauczyciele: Aldona 
Gumkowska, Tomasz Jóźwiak, Marta Trzcińska.

Publiczne Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim i Obierwi

Kl. I Publicznego Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim -wych. Irena Złotkowska Kl. I Publicznego Gimnazjum w Obierwi - wych. Wojciech  Suska
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Niech muzyka płynie po Kurpiów krainie 

Praca z myślą o potrzebach uczniów

Wspólne granie kurpiowskich muzyków, które porwało 
do tańca uczestników XVIII Przeglądu Harmonistów i 
Skrzypków Ludowych ,,Kurpiowskie granie’’ potwier-
dziło, że muzyka zrodzona na Kurpiowszczyźnie jest 
nadal żywa. O tym właśnie użytkowym, tanecznym 
przeznaczeniu utworów granych 5 października w 
leliskim GOK-O mówił na podsumowaniu przeglądu 
Henryk Gadomski, muzykolog, wydawca twórczości 
ks. Wacława Skierkowskiego i przewodniczący jury, 
stawiając jako przykład doskonałego, rytmicznego 
grania muzykę wykonaną przez Zenona Kaczyńskiego 
z Łysych. 
 Tegoroczne ,,Kurpiowskie granie’’ stało się okazją 
do poznania muzyki 44 uczestników, w tym 33 har-
monistów. Do przeglądu zgłosiło się 5 debiutantów, 
jak choćby najmłodszy uczestnik Alan Zapert. To 
mało, choć i tak trzeba się cieszyć, bo to oznacza, że 
mistrzowie tacy, jak Jan Kania, Czesław Maniurski, 
Czesław Drząszcz, Witold Kuczyński, Zenon Kowalczyk 
nadal znajdują uczniów, którzy chcą ćwiczyć i grać na 
pedałówce czy na skrzypcach. 
 Utwory muzyki tanecznej Kurpiów, które obowiąz-
kowo należało znać i grać to oberek, trampolka, fafur, 
stara baba, olender, żuraw, okrąglak, powolniak, konik. 

Nie wszystkim udało się pokonać tremę, nie każdy har-
monista potrafił ,,złapać’’ rytm skocznych, tanecznych 
utworów, ale i tak ręce same składały się do oklasków. 
 Przegląd otworzyli Anna Ogniewska i Stefan Prusik, 
a do Lelisa na zaproszenie wójta Stanisława Subdy 
przyjechali by wspólnie z Kurpiami posłuchać ich mu-
zyki i bawić się politycy, poseł Andrzej Kania, Mirosław 
Augustyniak, Wiesław Opęchowski, Mariusz Popielarz, 
red. Ewa Choroszewska-Zyśk ze Związku Kurpiów. 
W GOK-O pojawili się także radni gminny, sołtysowie 
wielu innych gości. Wszystkich serdecznie witał Jan 
Kania, w tym roku prowadzący przegląd. 
 Na scenie kolejno pojawiali się muzycy grający na 
skrzypcach, harmonii pedałowej i harmonijce ustnej, 
podzieleni według grup wiekowych. Każdy muzyk grał 
jeden utwór wybrany według swego uznania i jeden 
losowany z kapelusza. Jury pracujące pod przewod-
nictwem Henryka Gadomskiego, z którym zgodnie 
współpracowali Jacek Krupa i Hanna Wodeńko, wszyst-
kich cierpliwie wysłuchało i orzekło, że w Kurpiowskim 
Graniu została zachowana tradycja regionalna, soliści 
instrumentaliści grali na tradycyjnych instrumentach 
ludowych, tj. harmonii pedałowej i skrzypcach oraz na 
harmonijce ustnej, repertuar wykonywanych utworów 

zaczerpnięty z autentycznego folkloru muzycznego 
a poziom artystyczny osób nagrodzonych był wyrów-
nany zaś zaangażowanie muzykantów bardzo duże 
i godne pochwały. 

Komisja przyznała następujące wyróżnienia i nagrody: 
W kategorii - harmonia pedałowa: uczestnicy do 25 lat: 
I miejsce Karol Samsel, II miejsce - Mateusz Milewski, 
 III miejsce - Łukasz Olbryś,
III m. - Radosław Boruch, wyróżnienie - Patryk Kaczyński; 
uczestnicy od 25 do 55 lat: I miejsce - Zenon Kaczyński, 
II miejsce - Sławomir Drężek, 
II miejsce - Roman Parzych, III miejsce - Grzegorz Golan,  
III miejsce - Mieczysław Czyż; uczestnicy powyżej 55 lat: 
I miejsce - Jan Kowalczyk,
I miejsce - Ryszard Maniurski, II miejsce - Piaścik, 
I miejsce - Bronisław Gołaś, III miejsce - Stefan Kania, 
III miejsce - Czesław Drząszcz, III miejsce – Stanisław 
Młynarski, wyróżnienie - Ryszard Długołęcki;
W kategorii - skrzypce: I miejsce - Marian Góralski, 
II miejsce - Ryszard Bożymowski, III miejsce - Alicja 
Samsel, wyróżnienie - Zuzanna Glinka;
W kategorii - harmonijka ustna: I miejsce - Józef Bakuła,  
I miejsce - Wiesław Kuskowski, II miejsce - Aleksander 
Mrozek, II miejsce - Stanisław Murawski, III miejsce - Ja-
nusz Deptuła, wyróżnienie - Witold Murach. Pozostali 
uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody pieniężne za 
udział.
 - Kolejny, doroczny przegląd dla kurpiowskich mu-
zykantów pokazał, że warto dbać o dobre warunki dla 
regionalnej kultury, gromadzić pamiątki, kultywować 
naukę gry na ludowych instrumentach. Właśnie tak, jak 
to od lat staramy się robić w naszej gminie – powiedział 
wójt Stanisław Subda. 
 Przeglądowi towarzyszył kiermasz wyrobów twór-
ców ludowych, wśród których byli Czesława Kaczyńska, 
Czesława Lewandowska i inni, pojawili się pszczelarze 
z Kadzidła i Olszewa Borek ze swoimi miodami.
 Dla widzów i gości najważniejsze jednak było, jak 
zawsze wspaniałe, wspólne muzykowanie wszystkich 
muzykantów, którzy wrócili na scenę, by grać do tańca. 
Ozdobą i wspaniałym dopełnieniem improwizowanego 
koncertu stał się gościnny występ Apoloni Nowak,   
słynnej kurpiowskiej śpiewaczki z Kadzidła. Ech, działo 
się, działo…

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Tegoroczne regionalne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej trafiły 14 października do odnowionej 
hali sportowej Zespołu Szkół w Lelisie. Licznie go-
ście byli serdecznie witani przez uczennice ubrane 
w kurpiowskie stroje, a po wejściu na salę wyrażali 
podziw dla warunków, w jakich mogą uprawiać 
sport nasi uczniowie. 
 Obchody regionalne obejmowały 5 powiatów: 
ostrołęcki, makowski, przasnyski, wyszkowski i 
ostrowski, dlatego prowadziła je Teresa Michalak, 
dyrektor ostrołęckiej Delegatury Kuratorium Oświa-
ty. Ona też oddał głos wójtowi gminy Stanisławowi 
Subdzie, by poinformował przybyłych o walorach i 
osiągnięciach naszej gminy oraz Urszuli Lasce, dyr. 
ZS w Lelisie, która przedstawiła szkołę i jej społecz-
ność, a także powitała wszystkich w progach szkoły. 
Na spotkanie z niezwykle liczną reprezentacją na-

uczycieli i pracowników oświaty przybyli do Lelisa 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, kurator 
oświaty Karol Semik, ks. bp. Tadeusz Bronakowski, 
posłowie i radni sejmiku wojewódzkiego. Goście 
w swoich wystąpieniach podkreślali, że model 
oświaty, jaki funkcjonuje w Lelisie stanowi pewien 
wzór, a efekty wspólnej pracy samorządu, szkół i 
rodziców dobrze nawiązują do hasła uroczystości  
którym były słowa patrona ZS Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego ,,Z drobiazgów życiowych wykona-
nych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka’’. 
Szczególnie cenne było wskazanie wojewody J. 
Kozłowskiego na potrzebę rozwoju i umocnienia 
szkolnictwa zawodowego, czym tak solidnie zaj-
muje się od lat szkoła w Lelisie. 
 Po wypowiedziach gości przybyli do Lelisa 
wyróżniający się w swej pracy zawodowej oraz 

działalności społecznej nauczyciele i pracownicy 
oświaty otrzymali zasłużone odznaczenia i nagrody. 
Wśród nagrodzonych Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej byli Celina Bałon z ZS w Lelisie, która w 
imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała za 
dobrą ocenę pracy i wręczone odznaczenia, a także  
Grażyna Szczubełek z ZS w Łęgu Przedmiejskim. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Jesień pod nowym sztandarem

Drużynowe ringo

Dziewczyny na medal 

W trakcie rundy jesiennej piłkarskiej B-klasy dotych-
czasowy klub ULKS Łęg Przedmiejski gm. Lelis został 
zreorganizowany i obecnie występuje pod nazwą 
Gminny Ludowy Klub Sportowy Lelis. W drużynie 
pojawili się nowi zawodnicy, treningi prowadzi Rafał 

Kosek, a nowe kierownictwo klubu obiecuje, że po 
okresie adaptacji piłkarskiej młodzieży zacznie odnosić 
sukcesy. Z tym jednak jest różnie, w znacznie mniejszej 
B-klasie, bowiem Narew Zambski Kościelne i Krzyniak 
Krzynowłoga Mała wycofały się przed rozpoczęciem 
rozgrywek, drużyna GLKS Lelis odniosła 2 zwycięstwa, 
uzyskała 1 remis i poniosła dwie dotkliwe porażki. Dało 
to naszym zawodnikom łącznie 7 punktów, co ozna-
cza, że drużyna zajmuje piąte miejsce wśród 7 drużyn 
ostrołęckiej grupy B-klasy. Oto uzyskane jesienią wy-
niki: GLKS Lelis – FC Różan 2:0, KS CK II Troszyn – GLKS 
1:2, GLKS – Kurpik Kadzidło 0:4, GLKS – Nadnarwianka 
II Pułtusk 3:0 (w.o.), GLKS – Orz Goworowo 3:3, WKS 
Mystkówiec Stary – GLKS 4:2. No cóż, może wiosną 
będzie lepiej.
 Na zdjęciu reprezentacja piłkarska naszej gminy 
przed meczem z Kurpikiem Kadzidło.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Uczniowski Klub Sportowy w Mogielnicy był or-
ganizatorem Ogólnopolskiego Drużynowego Tur-
nieju w Ringo z udziałem reprezentacji Białoruskiej 
Federacji Ringo, który odbył się 11 października na 
pięknym, nowoczesnym kompleksie sportowym 

im. Jana Pawła II. W zawodach rywalizowało dwa-
naście klubów w sześciu kategoriach wiekowych. 
Piękna, słoneczna pogoda umożliwiła rozegranie 
zawodów na trawiastej nawierzchni. Turniej 
był doskonałą okazją do sprawdzenia formy 
sportowej przed zbliżającymi się drużynowymi 
mistrzostwami Polski.
 

Zawodnicy Kurpiowskiego Towarzystwa Ringo 
„Jantar” rywalizowali w pięciu kategoriach, wygry-
wając trzy z nich. Jest to świetny prognostyk przed 
turniejem rangi mistrzowskiej. Wszystkie zwycięskie 
pary odznaczały się walecznością, szczególnie 
w pojedynkach z nieznanymi im reprezentantami 
Białorusi. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
para kadetów Kacper Brzeski i Konrad Surgiewicz. 
Ten pierwszy w pełni sił rozegrał jeden pojedynek 
deblowy w fazie finałowej z parą Białorusinów.  
Niestety podczas przerwy uległ kontuzji stopy. 
O miejsce medalowe w osłabionej drużynie walczył 
drugi zawodnik. Dzięki niezwykłej koncentracji, do-
świadczeniu turniejowemu, woli walki i dopingowi 
kolegów, udało się wygrać wszystkie gry finałowe 
w stosunku 2:1 i w ten sposób zdobyć I miejsce. 
Miejsca medalowe zawodników KTR „Jantar”: chłop-
cy do lat 13: 3 m. Przemysław Duszak (Nasiadki), 
Sebastian Kamiński (Nasiadki); dziewczęta do lat 13: 
1 m. Roksana Prusaczyk (Nasiadki), Kamila Duszak 
(Nasiadki), 2 m. Kinga Szewczyk (Lelis); chłopcy do 
lat 16: 1 m. Konrad Surgiewicz (Nasiadki), Kacper 
Brzeski (Lelis); dziewczęta do lat 16: 1 m. Sandra 
Szymczyk (Lelis), Izabela Kowalczyk (Nasiadki).

Sylwia Smilgin- Kamińska

Drużyna żeńska OSP Lelis należy nie tylko do naj-
bardziej urodziwych, ale także najsprawniejszych 
w naszym regionie. Po zajęciu trzeciego miejsca 
w strefowych eliminacjach do V Wojewódzkich 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, które 
odbyły się 6 września w Seroczynie, nasze panie 

z OSP Lelis awansowały do finału wojewódzkiego. 
Tam, na zawodach, które odbyły się 13 września w 
Kozienicach, ponownie zajęły trzecie miejsce, uzy-
skując 111,96 pkt. Wyższe miejsca na podium zajęły 
OSP Mursy, pow. sokołowski z wynikiem 108, 70 pkt. 
oraz OSP Rudka, pow. łosicki – 111.02 pkt.  Nasze 
dziewczyny w poszczególnych konkurencjach uzy-
skały: sztafeta 7x50m czas 65,86 s oraz ćwiczenie 
bojowe z czasem 46,1. Drużyna OSP Lelis starto-
wała w składzie Dominika Prachniak, Magdalena 
Chaberek, Ewelina Chaberek, Natalia Sęk, Marta 
Niedźwiecka, Anna Pyskło, Magdalena Żebrowska, 
Anna Grala i Anna Chorąży. Gratulujemy.
źródło: http://www.osp.lelis.pl

Fot. archiwum

Kochamy jesienne 
bieganie  

Wiem jak pływać

 Przy pięknej pogodzie, którą mieliśmy w 
Lelisie 27 września, na stadionie przy Zespole 
Szkół w Lelisie oraz na terenach wokół stadionu 
trwały Jesienne Biegi Przełajowe. Rywalizowali 
przedszkolacy i wytrawni zawodnicy. Do Lelisa 
przyjechali biegacze ze szkół naszej gminy, 
a także z Łomży, Ostrołęki, Dylewa, Olszewo 
Borek, a nawet z Mławy. Dla wszystkich naj-
lepszych przygotowano medale, dyplomy i 
nagrody rzeczowe, a dla wszystkich ciepły 
posiłek serwowany w świetlicy wiejskiej przy 
OSP przez panie z GOK-O i GBP. Po bieganiu 
smakowało doskonale. Nagrody wręczali 
Stefan Prusik, przewodniczący Rady Powiatu, 
pracownik UGm. oraz radny mazowiecki Marian 
Krupiński. Całość zawodów doskonale przygo-
towali nauczyciele ZS Lelis, pracownicy ZASiP, 
a także działacze LZS. (ak)

 Od pierwszych dni września uczniowie 
z klas III ze wszystkich szkół podstawowych 
gminy Lelis, uczestniczą w programie po-
wszechnej nauki pływania. Program obejmuje 
10 wyjazdów na pływalnię i dwadzieścia lekcji 
pływania, prowadzonych przez instruktorów. 
W ramach projektu „Wiem jak pływać i zacho-
wywać się nad wodą” nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej lub wychowania fizycznego 
przeprowadzali dla dzieci zajęcia z udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
omawiali zasady zachowania się nad wodą. 
Całość zadania jest finansowana ze środków 
Samorządu Gminy Lelis. Pomysłodawcą i 
koordynatorem projektu jest Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nasiadkach. (ak)

Fot. archiwum
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Urząd Gminy przypomina

Urząd Gminy informuje

Zapraszamy do 
wirtualnej biblioteki

GOK-O i GBP informują i zapraszają…
5 listopada, godz. 10.00, Gminna Biblioteka Publiczna - eliminacje gminne Konkursu 
Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” w kategorii klas gimnazjalnych,

6 listopada, godz. 11.00, sala widowiskowa GOK-O – uroczyste spotkanie kombatan-
tów, emerytów i rencistów z okazji Święta Niepodległości. Akademię poprzedzi Msza św. 
za Ojczyznę w kościele p.w. MBNP w Lelisie. Referat okolicznościowy wygłosi dr Jerzy 
Kijowski, a wystąpią uczniowie SP w Nasiadkach. 

19 listopada. godz. 10.00, sala widowiskowa GOK-O – finał Konkursu Recytatorskiego  
„Kurpie Zielone w literaturze” dla gimnazjów. 

11 grudnia, godz. 10.00, GOK-O – konkurs plastyczny ,,Pocztówka na Wigilię’’.

18 grudnia, godz. 11.00, sala GOK-O – uroczyste spotkanie wigilijne

Czy wiesz, że bez wychodzenia z domu możesz 
wypożyczyć książkę? Otóż można, bowiem 
wybrane publikacje specjalistyczne, naukowe, 
popularnonaukowe, beletrystyczne są już do-
stępne na internetowej platformie IBUK Libra. 
 IBUK Libra to pierwsza w Polsce czytelnia 
internetowa, pozwalająca na pracę z książką 
24 godziny na dobę. Wystarczy podłączenie do 
Internetu. IBUK Libra udostępnia szeroki wybór 
podręczników akademickich i książek nauko-
wych w języku polskim oraz wiele innych pozycji, 
w tym poradnikowych, z zakresu literatury faktu, 
słowników, przewodników. 
 Od 23 września br. został uruchomiony 
dostęp do nowego zasobu książek w ibuku. 
(310 publikacji kupionych + 467 darmowych). 
Dostęp do publikacji jest możliwy na stronie 
www.libra.ibuk.pl . Z bazy można korzystać  
we wszystkich placówkach bibliotecznych gm. 
Lelis oraz z dowolnego miejsca (z dostępem do 
Internetu) po zarejestrowaniu się i podaniu kodu 
do autoryzacji. BEZPŁATNIE.
 Po wejściu na stronę libra.ibuk.pl należy klik-
nąć polecenie „ZAREJESTRUJ SIĘ” i w pierwszej 
kolejności zarejestrować swoje osobiste konto 
myIBUK (tę czynność wykonuje się tylko raz). 
Jest to konieczne, by móc korzystać z zaawan-
sowanych funkcjonalności platformy. Unikatowy 
kod PIN do zdalnego powiązania własnego konta 
myIBUK nasi Czytelnicy mogą otrzymać w każdej 
Bibliotece naszej gminy. Podczas kolejnych wejść 
rejestracja nie jest już wymagana, wystarczy 
zalogować się do własnego konta myIBUK.
Czytelnicy, którzy korzystali z ibuka w minionej 
edycji nie muszą zakładać nowego konta, ale 
powinny dodać nowy KOD PIN, po który nale-
ży zgłosić się do jednej z bibliotek na terenie 
Gminy Lelis. 

Barbara Sęk

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
IV rata do 15 listopada 2014  r.

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

Uwaga: Opłatę za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić na indywidualne  
numery kont podane w pismach potwierdzających przyjęcie deklaracji, które Urząd Gminy 
dostarczył wszystkim mieszkańcom. Wpłat należy dokonywać w terminach podanych 
w wymienionym piśmie. Przypominamy, że płatności: za wrzesień i październik do 10  
listopada 2014 r.

 Zaopatrzenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy do obo-
wiązków firmy odbierającej odpady i w tej sprawie należy zwracać się do kierowców, którzy 
odbierają odpady z nieruchomości lub do firmy MPK w Ostrołęce na ulicy Kołobrzeskiej 
5 (tel.: (29) 769 18 00 w. 119).

1. Opłaty za odbieranie śmieci należy dokonywać na to same konto co dotychczas. 
2. Jeżeli ktoś dokonuje opłaty w kasie Urzędu Gminy to blankiety do opłaty nie są wy-
magane, wystarczy podać nazwisko i imię.
3. Jeśli opłaty dokonywane są w banku lub na poczcie należy uzyskać blankiety wpłat w 
Urzędzie Gminy w Lelisie w pokoju nr 6 w godzinach pracy urzędu. W tej sprawie można 
również dzwonić do Urzędu Gminy pod nr telefonu: /29/ 761-19-87 .
4. Do opłaty przez Internet, blankiety również nie są wymagane, wystarczy numer konta.
 
Do końca 2014 r. wysokość opłat za odbieranie śmieci nie ulegnie zmianie. 
 
Terminy dokonywania opłat:
Za wrzesień i październik do 10 listopada 2014 r.
Za listopad i grudzień do 10 stycznia 2015 r.


