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Krajobrazy Kurpiowszczyzny

W numerze:

Przed rozpoczęciem konferencji jej uczestnicy i 
goście obejrzeli wystawę pięknych wielkanocnych 
palm kurpiowskich przygotowanych do oceny w do-
rocznym gminnym przeglądzie, a następnie wsłuchali 
się w dźwięki muzyki kurpiowskiej, która wykony-
wali młodzi muzykanci (Radosław Boruch, Mateusz 
Milewski) z mistrzem Janem Kanią oraz wykonanie 
pieśni przez ludową śpiewaczkę Mariolę Ogniewską.  
 Gości powitał Wójt Gminy Lelis Stanisław Subda, pod-
kreślając ważne zadanie samorządu gminnego, jakim 
jest ochrona rodzimych walorów krajobrazowych i 
architektonicznych.

– Musimy o tym myśleć wszyscy, a nie tylko w 
Urzędzie Gminy. Nie można przecież zgodzić się, by 
przy okazji aktualizacji planu miejscowego zagospo-
darowania oczekiwano od gminy, w której 37 proc. 
powierzchni stanowią lasy, wycięcia 220 ha lasu 
poprzez zmianę przeznaczenia działek z leśnych na 
budowlane – stwierdził wójt Stanisław Subda. 

Konferencję prowadziła Anna Ogniewska , prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „PUSZ-
CZA” w Lelisie oraz dyrektor GOK–O. Jak stwierdziła na 
wstępie w pędzie życia codziennego nie zauważamy 
piękna jakie nas otacza. Czy chociaż przez moment 

każdy z nas zatrzymał się, pomyślał nad tym co widzi? 
Czy zauważamy, co dzieje się wokół nas? Czy widzimy 
piękno przyrody – jak wzrasta, kwitnie, owocuje? Czy 
widzimy pracę rolnika, drwala, budowniczego? 

– Poprzez dzisiejsze spotkanie chcemy zachęcić do 
zatrzymania się na chwilę, by spojrzeć jakie zmiany 
zachodzą, co jeszcze zostało z dawnych lat, jakie 
wartości kulturowe zachowały się. Czy zauważamy 
piękne krajobrazy równiny kurpiowskiej i w jaki 
sposób możemy promować naszą Małą Ojczyznę – 
powiedziała A. Ogniewska. 

Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał dr Piotr 
Mańkowski z Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony 
Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie. Mówił na temat „Drewna w życiu Kurpiów”. 
Zwrócił uwagę na charakterystyczną cechę Kurpiów, 
jaką przez wiele wieków była samowystarczalność 
gospodarcza. Występujące miejscowe bogactwo, 
takie jak: drewno, ruda darniowa, bursztyn, torf, czy 
też uprawa lnu, wykorzystywanie surowców z wła-
snego gospodarstwa – to wszystko przyczyniło się do 
rozwoju wielu dziedzin rzemiosła wiejskiego. Drewno 
dla Kurpia było niezbędne do życia. To z drewna budo-
wano chaty, obory, ogrodzenia, przydrożne kapliczki i 
krzyże, rzeźbiono świątki, wykonywano narzędzia rol-
nicze (np. brony), do przechowywania zboża – kłody, 
beczki; w rybołówstwie – wierse, łodzie – dłubanki; do 
transportu – tratwy, sanie, wozy drabiniaste; do ob-
róbki lnu – cierlice, klepadła, magle; w kuchni – meble 
(kołyski, łóżka, stołki, ławy, łyżki drewniane, kopońki, 
niecki itp.). Drewno towarzyszyło Kurpiom od kołyski 
przez całe życie aż po krzyż drewniany na cmentarzu. 

Obecnie obróbka drewna, transport wygląda 
zupełnie inaczej. Dr Piotr Mańkowski swe wy-
stąpienie wzbogacił prezentacją fotograficzną 
pokazującą wykorzystanie drewna dawniej i dziś. 

 Ze względów osobistych na konferencję nie przybyła 
prof. dr hab. Barbara Falińska. Swój referat na temat 
,,Nazwy domu drewnianego i jego części na obszarze 
Mazowsza’’ przesłała i upoważniła Annę Ogniewską do 
jego zaprezentowania. Na prośbę profesor, dyrektor 
GOK–O zaapelowała do nauczycieli i uczniów o udział 
w badaniach gwaroznawczych na temat nazw używa-
nych w budownictwie drewnianym. Takie badania były 
prowadzone już w okresie międzywojennym, kiedy to 
profesor Witold Doroszewski zwracał się na łamach 
Poradnika Językowego do społeczeństwa, głównie do 
nauczycieli na Mazowszu o pomoc w pracy badaczom 
języka. Po odzyskaniu niepodległości badaniami 
gwaroznawczymi zajęła się i prowadzi je nadal Ka-
tedra Językoznawcza Uniwersytetu Warszawskiego. 
O architekturze sakralnej na Kurpiowszczyźnie daw-
nej i dziś w regionie, opowiedziała mgr Katarzyna 
Mróz – etnograf Muzeum Kultury Kurpiowskiej w 
Ostrołęce. Na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zie-
lonej znajduje się wiele drewnianych kościołów i 
kaplic, które są zabytkami wkomponowanymi w 
piękny kurpiowski krajobraz. Przykłady pokazane 
w prezentacji fotograficznej przekonały widzów, 
zwłaszcza młodzież, iż tak jest w rzeczywistości.  
 ,,Postęp w produkcji rolniczej i jego wpływ na 
krajobraz’’ to temat wystąpienia prof. dr hab. Marka 
Marksa z Katedry Systemów Rolniczych Uniwersytetu 
Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Zdaniem prele-
genta w Polsce występuje regionalne zróżnicowanie 
warunków produkcji rolniczej co znacząco wpływa 
na kształtowanie krajobrazu i budownictwa. Profe-
sor w swej wypowiedzi szczególną uwagę zwrócił 
na potrzebę poszukiwania odpowiedzi na pytania:  
– co decyduje o walorach ekologiczno–krajobrazo-
wych przestrzeni kształtowanych przez rolnictwo, 
– czym odznacza się krajobraz rolniczy, – co wpływa na 

Jakie walory Kurpiowszczyzny 
decydują o jej wyjątkowości, które 
zachęcają do sentymentalnych od-
wiedzin i turystycznych wycieczek, 
jakie wartości stanowią efekt kon-
tynuacji i uszanowania tradycji, a 
które weszły do kultury Kurpiów 
w jej kontaktach zewnętrznych – 
o tym wszystkim dyskutowano na 
konferencji popularnonaukowej, 
która odbyła się 10 kwietnia w 
Gminnym Ośrodku Kulturalno–
Oświatowym w Lelisie. 

(ciąg dalszy str. 5)
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Z życia samorządu 

UCHWAŁA Nr XXIX/208/2014 RADY GMINY LELIS

XXIX sesja Rady Gminy odbyła się 28 marca 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie. W 
sesji uczestniczyła grupa mieszkańców wsi Białobiel 
i Siemnocha, a także reprezentacja firmy Aldesa Oka-
zało się, że jej zwołanie stało się niezbędne w związku 
z licznymi pismami, jakie przyszły do Gminy, w któ-
rych kwestionowano porządek prawny procedury 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Pism takich 
było 18, wszystkie były podobne, ale skoro zostały 
podpisane osobno, to radni musieli je rozpatrzeć 
indywidualnie i głosować nad każdym pojedynczo. 
Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia 
prawa w formie uchwały Rady Gminy skierowanej 
do każdego zainteresowanego publikujemy obok. 
Jednak w trakcie omawiania tego punktu tej nie-
zwykłej sesji wójt Stanisław Subda ustosunkował 
się do zarzutów, iż urzędnicy Gminy nie pomagali 
skarżącym się w sprawie budowy linii napowietrznej 
400 KV Ostrołęka – Olsztyn. 

– Ponieważ zarzuty dotyczą urzędników Gminy 
oraz radnych i rozesłano je także do wojewody mazo-
wieckiego, to pragnę oświadczyć, że takie oczernianie 
gminy poza jej plecami po prostu nie przystoi, tym 
bardziej że każdy kto się do nas zwrócił otrzymał peł-
ną informację i wszelkie możliwe kontakty – stwierdził 
wójt S. Subda. – Ja wiem, jakiej pomocy mieszkańcy 
ode mnie oczekują: że przyjdę i powiem – nie, linia nie 
przejdzie przez wasze grunty, przejdzie u innych. Ale 
wiem także, iż wtedy tylko zmieni się lista podpisów, 

bo następni mieszkańcy będą niezadowoleni.
Dla uprzytomnienia wszystkim skutków długo-

trwałego oprotestowywania budowy tej strategicznej 
inwestycji wójt S. Subda podał przykład jednej z 
podolsztyńskich gminy, gdzie tamtejszy wójt zaan-
gażował się w popieranie protestów zgodnie z wolą 
mieszkańców, którzy nie chcieli się zgodzić na tę 
inwestycję. Okazało się to nieskuteczne, bo budowa 
linii energetycznej dużej mocy to inwestycja pań-
stwowa o strategicznym znaczeniu, a więc odstąpić 
od jej budowy nie można. Skończyło się na tym, 
że sporządzenie planu zagospodarowania przejął 
wojewoda, oczywiście kosztami obciążył gminę, 
a zainteresowani mogą otrzymać tylko odszkodo-
wania z góry ustalone. Nawet jeśli ktoś się uprze, że 
nie weźmie tych pieniędzy, to i tak je otrzyma, ale 
w formie depozytu sądowego. Gdy ich nie podej-
mie, to przepadną na rzecz skarbu państwa. Co by 
więc nie powiedzieć na takim proteście 
straciła zarówno gmina, jak i stracili jej 
mieszkańcy. Dlatego w naszej gminie 
staramy się na bieżąco współpracować 
z inwestorem, koordynować działania, 
by maksymalnie uwzględnić potrzeby 
mieszkańców i ochrony środowiska i nie 
można nam zarzucać, że źle obsługujemy 
naszych mieszkańców – stwierdził rozgo-
ryczony wójt.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Mro-
zek dodał do tego , że sprawa podjętych 

uchwał była wielokrotnie badania w urzędzie woje-
wódzkim i nie stwierdzono tam żadnych uchybień. 

 W dalszej części sesji radni podjęli uchwały do-
tyczące zmian w tegorocznym budżecie Gminy w 
związku z koniecznością sfinansowania naprawy da-
chu na budynku Zespołu Szkół w Łęgu Przedmiejskim 
oraz koniecznością wykopania studni do czerpania 
wody i podlewania trawiastego boiska w Gibałce. 

W związku z uchwaleniem nowych przepisów 
dotyczących funkcjonowania funduszy sołeckich 
Rada ponownie przyjęła uchwałę o wyodrębnieniu 
z budżetu na 2015 r. funduszu sołeckiego, ale już 
zgodnie z obecnymi przepisami.

Na zakończenie sesji radni odrzucili kolejną skargę 
mieszkanki Obierwi na Wójta Gminy Lelis, uznając ją 
za niezasadną.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Na podstawie art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) oraz w związku 
z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
 W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia narusze-
nia prawa z dnia 28 lutego 2014 r., wystosowanego 
przez Pana ………………., Rada Gminy Lelis pragnie 
zauważyć, że uchwała Nr XXVIII/206/2014 z dnia 14 
lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Lelis, została podjęta 
zgodnie z obowiązującym prawem i nie stanowi w 
żadnym wypadku jego naruszenia. W związku z tym 
wezwanie do usunięcia należy uznać za bezzasadne.
  W pierwszej jednak kolejności należy zwrócić 
uwagę na brzmienie art. 101 ust. 1 u.s.g. Przepis ten 
stanowi, że prawo wezwania organu do usunięcia 
naruszenia prawa (a następnie ewentualnej skargi 
do sądu administracyjnego) ma podmiot, którego 
interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone 
uchwałą lub zarządzeniem organu. Nie jest to więc 
środek prawny o charakterze actio popularis, który 
przysługuje każdemu bez względu na okoliczności. 
Aby skutecznie skorzystać z prawa, które statuuje art. 
101 ust. 1 u.s.g. konieczne jest istnienie po stronie 
wzywającego/skarżącego interesu prawnego lub 
uprawnienia opartego na normie prawa materialnego 
(bo to prawo materialne jest źródłem uprawnień lub 
interesów prawnych, por. również wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r., I 
SA 1355/91), a także ich naruszenie przez niezgodne 
z prawem działanie organu gminy. Należy zgodzić się 

z poglądem wyrażonym w orzecznictwie, zgodnie z 
którym samo hipotetyczne, ewentualne zagrożenie 
naruszenia interesu prawnego w przyszłości, nie może 
stanowić legitymacji do wniesienia skargi na podsta-
wie art. 101 ust. 1 u.s.g. (por. wyroki Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2011 r., II OSK 
618/11 oraz z dnia 30 maja 2012 r., II OSK 574/12).
Podkreślenia wymaga szczególny charakter uchwa-
ły o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu 
miejscowego. Jedyną konsekwencją jej podjęcia jest 
zainicjowanie procedury planistycznej. Bezsporne jest, 
że uchwała ta nie ustala ani nie zmienia przeznaczenia 
gruntów, nie wpływa na sytuację prawną podmiotów 
innych niż organy administracji publicznej. Należy 
uznać, że uchwała ta ma charakter aktu prawa we-
wnętrznego, wiąże ona organ wykonawczy gminy, 
a więc wójta, który jest zobowiązany przystąpić do 
realizacji kolejnych etapów procedury, określonych w 
ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 
2012 r. poz. 647). 
  Nie sposób też pominąć faktu, że uchwała o 
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 
w żaden sposób nie przesądza o ostatecznym kształ-
cie planu, którego uchwalenie wymaga odrębnej 
uchwały Rady Gminy, po przeprowadzeniu całej pro-
cedury, w szczególności po uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień i opinii. W tej materii należy przywołać 
trafne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: 
z dnia 24 stycznia 2013 r., II OSK 2442/12, w którym 
stwierdzono: „(…) Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia planu miejscowego na określonym 
obszarze nie wywołuje sama przez się skutków ma-
terialno prawnych (…).Okoliczność, że pośrednio, 

,,refleksowo’’, uchwała o wewnętrznym charakterze 
może oddziaływać na sytuację prawną skarżących nie 
oznacza, że naruszenie interesu prawnego następuje 
bezpośrednio poprzez postanowienia tej uchwały.” 
oraz z dnia 14 listopada 2013 r., II OSK 81/13, gdzie 
wskazano: „Przepis ten stanowi, że w celu ustalenia 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu pu-
blicznego, oraz określenia sposobów ich zagospoda-
rowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej 
,,planem miejscowym’’. Uchwała taka nie kształtuje 
jeszcze sytuacji prawnej osób posiadających nieru-
chomości na terenie, którego dotyczy. Rozpoczyna 
ona prace planistyczne przy tworzeniu planu miejsco-
wego i dopiero ten plan w przyszłości, jako przepis 
prawa miejscowego, może ukształtować sposób 
wykonywania własności. (…) Za trafne należy więc 
uznać stanowisko wyrażone w zaskarżonym wyroku, 
że zaskarżona w sprawie uchwała nie przesądza o 
przyszłym kształcie planu miejscowego a jej intencyj-
ne zapisy dotyczące również zakazu zabudowy nie są 
wiążące dla rozwiązań przyjętych w przyszłym planie.”
  Z powyższych powodów, w ocenie Rady 
Gminy Lelis, brak jest po stronie wzywającego do 
usunięcia naruszenia prawa odpowiedniej legity-
macji do skorzystania z tego środka. Wzywający 
w żaden sposób nie wykazał, że podjęcie uchwały 
nr XXVIII/206/2014 narusza ich interes prawny lub 
uprawnienie. Z samej swej istoty uchwała o przystą-
pieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego 
nie może zresztą naruszać opartych na prawie mate-
rialnym interesów bądź uprawnień.
  Niezależnie od powyższego, Rada Gminy Lelis 
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stoi na stanowisku, że kwestionowana uchwała nie zo-
stała podjęta z naruszeniem prawa, co oznacza że nie 
została spełniona pierwsza i podstawowa przesłanka 
art. 101 ust. 1 u.s.g. 
 Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że 
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w żadnym przepisie nie ustanawia zakazu rów-
noległego prowadzenia prac nad studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz zmianą planu miejscowego. 
  Zgodzić się należy z wzywającym, iż studium 
jest aktem planowania przestrzennego, który określa 
zasady i wytycza kierunki zagospodarowania gminy. 
Nie sposób się jednak przychylić do stwierdzenia, że 
„Prace nad miejscowym planem zagospodarowania 
mają sens wówczas, gdy w sposób ostateczny ukształ-
towane i uchwalone jest studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy”. To ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym określa moment, w którym dokonuje 
się sprawdzenia zgodności planu miejscowego z usta-
leniami studium. Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.p.z.p. nastę-
puje to na końcowym etapie procedury planistycznej, 
bezpośrednio przed uchwaleniem planu. Właśnie 
w tym konkretnym momencie wymagane jest osią-
gnięcie zgodności (a raczej niesprzeczności, zgodnie 
z brzmieniem przepisu) miejscowego planu ze 
studium. A contrario ustawa nie nakłada obowiązku, 
aby na całym etapie procedury planistycznej projekt 
planu był zgodny ze studium. Byłoby to wymaganie 
jedynie domniemane, nie znajdujące potwierdzenia 
w treści przepisów. Równoległe prowadzenie prac 
nad studium i utworzeniem planu jest, w świetle obo-
wiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i z uwzględnieniem aspektu władztwa 

planistycznego gminy, dopuszczalne. Pragniemy przy-
wołać w tym miejscu wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2013 
r., II SA/Gl 12/13, w którym skład orzekający wyraźnie 
potwierdził takie stanowisko: „Za chybiony uznać na-
leży natomiast zarzut skargi wskazujący na naruszenie 
procedury planistycznej przez podjęcie uchwały o 
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 
przed uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny. Okoliczność, że przepisy ustalające treść i zasady 
procedowania nad studium zostały umieszczone w 
ustawie przed przepisami regulującymi procedurę 
planistyczną nie oznacza, że w toku prac nad nowym 
planem czy nad zmianą planu nie mogą zostać 
wprowadzone zmiany do wcześniej obowiązującego 
studium.”
  Potwierdzenie stanowiska, że Rada Gminy jest 
związana ustaleniami studium na etapie uchwalania 
miejscowego planu, a nie w momencie podjęcia 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tego 
planu można znaleźć także w wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2005 r., II 
OSK 64/05: „Przepis ten [tj. art. 9 ust. 4 u.p.z.p.] wiąże 
organy gminy ustaleniami studium „przy sporządzaniu 
planów miejscowych”. Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego, natomiast na etapie wszczęcia postępo-
wania planistycznego nie dokonuje się „sporządzania 
planu miejscowego”. W uchwale otwierającej proces 
planistyczny, jak już wykazano wcześniej, Rada Gminy 
wyłącznie komunikuje o wszczęciu postępowania 
oraz określa terytorialne granice przyszłych działań 
planistycznych. Żaden przepis więc nie wiąże Rady 
Gminy ustaleniami studium na etapie przystępowania 
do sporządzenia planu [podkreślenie własne].”

W pierwszym kwartale obecnego roku trwały i 
obecnie są kontynuowane prace nad realizacją zadań 
inwestycyjnych uchwalonych w budżecie gminy na rok 
2014. Są to następujące zadania: 

przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na 
rozbudowę sieci wodociągowej w Białobieli, Siem-
nosze oraz w Łęgu Przedmiejskim oraz rozbudowę 
kanalizacji w Białobieli i Siemnosze. Wykonawcą będzie 
firma z Ostrołęki, która zrealizuje tę inwestycję za kwotę 
481 189 zł,

wykonywane są mapy pod przyszłą doku-
mentację techniczną kanalizacji sanitarnej w Łęgu 
Starościńskim,

przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na 
rozbudowę dróg gminnych Białobiel–Gnaty oraz 
Durlasy – Gnaty w ramach tzw. schetynówek” dofinan-
sowanych w 50% przez Wojewodę. Przetarg wygrała 
firma „ Ostrada” z Ostrołęki za kwotę – 4 475 798 zł, 

przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na 
przebudowę następujących dróg:

– drogi w miejscowości Łęg Przedmiejski, kolonia 
Księży Las za 473 618 zł,

–drogi w miejscowości Łęg Przedmiejski, ulica 
Błękitna za 161 036 zł,

–drogi w miejscowości Łęg Przedmiejski , ulica 
Różana za 161 416 zł,

–zjazdy publiczne z ulicy Słonecznej w Łęgu Przed-
miejskim za 16 120 zł,

–drogi w miejscowości Dąbrówka za 157 203 zł,
–drogi w miejscowości Szafarczyska za 140 372 zł,
Przetarg na realizacje w/w dróg wygrała firma „ 

Ostrada” z Ostrołęki.
w wyniku przetargu wyłoniono firmę z Dylewa na 

dostawę żwiru na remonty dróg w ilości 6 tysięcy m3 
za kwotę 377 610 zł,
na ukończeniu jest dokumentacja techniczna na 

remont remizy OSP w Lelisie obejmujący wymianę 
okien, dachu oraz odnowienie elewacji. Inwestycja 

będzie realizowana po przetargu w roku bieżącym
ogłoszono przetarg na zakup samochodu gaśni-

czego dla OSP Dąbrówka .Po rozstrzygnięciu przetar-
gu dokonamy zakupu tego samochodu
rozstrzygnięto przetarg na remont dachu budynku 

Szkoły Podstawowej w Obierwi. Realizować tę inwe-
stycję będzie firma z Ostrołęki za 165 975 zł, 
rozstrzygnięto przetarg na remont dachu budynku 

Szkoły Podstawowej w Olszewce. Wygrała go firma z 
Ostrołęki za kwotę 49 899 zł, 
kontynuowana będzie budowa siłowni plenero-

wych w Lelisie, Obierwi i Łęgu Przedmiejskim. Buduję 
je firma Herkules z Rzeszowa za kwotę 252 408 zł, 
w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg 

na budowę skweru w Białobieli, 
wykonywany jest obecnie projekt techniczny na 

budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Bia-
łobieli, które będzie realizowane w roku bieżącym
rozstrzygnięty został przetarg na budowę boiska 

wielofunkcyjnego w Długim Kacie. Wygrała go firma 
z Lubichowa k/ Stargardu Gdańskiego za kwotę 

515 742 zł . W najbliższym czasie firma przystąpi do 
jego realizacji

ogłoszono drugi z kolei przetarg na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Durlasach. Pierwszy przetarg 

został unieważniony ze względu na zbyt wysokie 
kwoty zaoferowane przez wykonawców, 

zakończono wymianę dachu, który uszkodziła 
wichura na Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim. 

Wykonała go firma z Obierwi. Koszty w części po-
kryje firma ubezpieczeniowa, w której są ubezpieczone 
obiekty komunalne,

w tym roku realizowany będzie projekt „Kreatywne 
przedszkole w gminie Lelis” z dofinansowaniem w 

kwocie 780 200 zł ze środków Unii Europejskiej w 
ramach tego projektu doposażone będą przedszkola 
na terenie gminy Lelis w sprzęt, pomoce oraz doposa-
żone będą place zabaw przy szkołach

ogłoszony został przetarg na odbiór odpadów z te-
renu gminy na okres 2,5 roku. W wyniku tego przetargu 

wyłoniona zostanie firma, która będzie odbierać 
odpady zmieszane dwa razy w miesiącu oraz raz w 
miesiącu odpady segregowane.

Sporządził: Stanisław Subda – Wójt Gminy Lelis

 Nie jest również zasadne powoływanie się na art. 14 
ust. 5 u.p.z.p. w tym zakresie. Przepis ten stanowi, że 
wójt przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia planu jest obowiązany wykonać ana-
lizy dotyczące stopnia zgodności przewidywanych 
rozwiązań planu z ustaleniami studium. Brak jest 
natomiast skutków tej analizy, w szczególności nie 
można uznać, że ewentualne rozbieżności między 
studium i zamierzonymi ustaleniami planu uniemożli-
wiają wszczęcie i prowadzenie procedury. Warto także 
wskazać za Naczelnym Sądem Administracyjnym, 
że: „dokonanie wymienionych w art. 14 ust. 5 u.p.z.p. 
czynności przygotowawczych oraz ich zakres pozosta-
ją poza kontrolą legalności postępowania w sprawie 
uchwalenia planu, gdyż nie sporządza się dokumen-
tacji z ich przeprowadzenia i nie przedstawia się jej 
wojewodzie na podstawie art. 20 ust. 2 wymienionej 
wyżej ustawy, co wynika z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587)” (por. przywoływany wyżej wyrok z dnia 14 
listopada 2013 r.).”
  W odpowiedzi natomiast na zastrzeżenia co 
do czynności poprzedzających podjęcie uchwały o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, pragniemy 
zauważyć, że nie dotyczą one samej uchwały, ani dzia-
łalności Rady Gminy Lelis. Wobec tego odnoszenie się 
do nich w niniejszej uchwale uznajemy za bezprzed-
miotowe. W związku z powyższym Rada Gminy Lelis 
postanowiła jak na wstępie.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jan Mrozek
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Najważniejsze zmiany w ustawie o funduszu 
sołeckim

Za mało segregujemy, zbyt wiele mieszamy

Strażackie rachunki

1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu lub 
niewyodrębnieniu w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. Na gruncie tej regu-
lacji praktyka uwidoczniła problem polegający na 
konieczności corocznego podejmowania uchwały, 
w sytuacji gdy dana gmina chce w sposób trwały 
wprowadzić funkcjonowanie funduszu sołeckie-
go na swoim terenie. W związku z powyższym 
przyjęto, że uchwała podejmowana przez radę 
gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego 
ma charakter permanentny, tj. obowiązujący 
do podjęcia uchwały o niewyrażeniu zgody na 
wyodrębnienie funduszu. Natomiast uchwała 
odmawiająca wyodrębnienia funduszu sołeckiego 
będzie stosowana tylko do jednego roku budżeto-
wego. Jest to wyraz preferencji dla wyodrębniania 
funduszu sołeckiego. Jednocześnie w ustawie 
przesądzono, że uchwały podjęte z naruszeniem 
wskazanego terminu (tj. podjęte po dniu 31 marca 
roku poprzedzającego rok budżetowy) są z mocy 
prawa nieważne. 

2. Obecnie na fundusz sołecki składają się 
środki, których wysokość określa algorytm, oraz 
ewentualnie dodatkowe środki przyznane przez 
radę gminy. Sołtysi są informowani – w terminie 
do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budże-
towy – tylko o wielkości środków obliczonych na 
podstawie algorytmu. Zgodnie z nową ustawą do 
dnia 31 lipca sołtysi będą poinformowani także o 
wysokości ewentualnie przyznanych dodatko-
wych środków.

3. W terminie do dnia 31 lipca roku poprzedza-
jącego rok budżetowy wójt został zobowiązany do 
przekazania wojewodzie informacji o wysokości 
środków przypadających na dane sołectwa oraz 
wysokość kwoty bazowej (Kb). Wojewoda, po 
zweryfikowaniu informacji, przekazuje zbiorczą 
informację – w terminie do dnia 15 sierpnia roku 
poprzedzającego rok budżetowy – ministrowi 
właściwemu do spraw administracji publicznej (dla 
ujednolicenia przekazywanych danych, zobowią-
zano ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej do określenia, w drodze rozporządze-
nia, m.in. wzorów informacji. Powyższe obowiązki 
zostały nałożone w związku z koniecznością 
monitoringu sumy wysokości funduszy sołeckich, 

co jest związane z wysokością wsparcia gmin z 
budżetu państwa. 

4. Zwiększa się zaangażowania budżetu 
państwa we wspomaganie tej formy budżetu 
partycypacyjnego na szczeblu lokalnym. Zwięk-
szony zwrot środków z budżetu państwa powinien 
przyczynić się do większego zainteresowania 
tworzeniem funduszu sołeckiego w gminach, a 
co za tym idzie wzrostem aktywności obywateli 
w uczestniczeniu w życiu lokalnej społeczności;

5. W ustawie przewiduje się tryb odwoławczy 
od decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 
6. Istnieje możliwość realizacji wspólnych 

przedsięwzięć przez sołectwa, tym samym odstą-
piono od wymogu lokalizacji przedsięwzięcia w 
granicach jednego sołectwa. Zmiana polega na 
umożliwieniu składania wniosków dotyczących 
realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka 
sołectw z terenu danej gminy. 

7. W świetle obowiązujących dotychczas prze-
pisów wątpliwości budziła możliwość wystąpienia 
przez sołectwo o zmianę przedsięwzięć przewi-
dzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckie-
go. Jest to istotny problem, w szczególności w sy-
tuacji uzyskania oszczędności w ramach realizacji 
przedsięwzięcia czy też następczej niemożliwości 
realizacji któregoś z przedsięwzięć. Uwzględniając 
powyższe, ustawa wprowadza rozwiązania umoż-
liwiające zmianę przedsięwzięcia realizowanego w 
ramach funduszu oraz jego zakresu.  Oprac. red.

 Najważniejszym zadaniem w tym roku dla straża-
ków – ochotników w naszej gminie będzie kontrola 
stanu technicznego i rozmieszczenia hydrantów. 

 – Zbudowane wraz z rozbudową sieci wodociągo-
wej miały służyć bezpieczeństwu przeciwpożarowe-
mu, a obecnie są zdewastowane, często nie można ich 
odnaleźć, a w razie pożaru brakuje odpowiedniego 
oznakowania – stwierdził podczaj posiedzenia Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, prezes Stefan 
Prusik. – Pamiętajmy o starym i mądrym przysłowiu, że 
gdy się pali to nie czas kopać studni. – dodał S. Prusik.

 Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego, które 
odbyło się 11 kwietnia w sali Urzędu Gminy, poświę-
cono głównie podsumowaniu dorocznej akcji zebrań 
sprawozdawczych w jednostkach OSP oceniających 
pracę tych jednostek w 2013 r. 

 Ze sprawozdań jednostek OSP wynika, że był to 
kolejny rok intensywnego rozwoju i dosprzętowienia 
naszych gminnych OSP. Zrealizowano następujące 
inwestycje: zakup samochodu pożarniczego dla OSP 
Lelis za 791 640 zł, zakup samochodu pożarniczego 
dla OSP Łęg Przedm. – 248 tys. zł, remont budynku 
remizy w OSP Łęgu Przedm. – 45 761 zł, remont 
pomieszczeń w remizie OSP w Lelisie – 70 665 zł, 
wymiana drzwi garażowych w OSP w Lelisie – 30 663 
zł. W roku bieżącym planuje się zrealizować: wymianę 
drzwi garażowych w OSP Dąbrówka – 20 tys. zł, zakup 
samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka – ok. 
250 tys. zł, remont remizy OSP w Lelisie ( wymiana 
pokrycia dachowego, wymiana okien, odnowienie 
elewacji) – 150 tys. zł. 

Jednostki OSP z gminy Lelis aktywnie uczestniczyły 
w ochronie przeciwpożarowej. OSP Lelis 63 razy w 
akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym: 21 razy 
w gaszeniu pożarów, 41 razy w likwidacji skutków 
miejscowych zagrożeń oraz odnotowała 1 wyjazd do 
alarmu fałszywego; OSP Łęg Przedm. uczestniczyła 
w 8. akcjach ratowniczych, w tym: 4 razy w gaszeniu 
pożarów, 3 razy w likwidacji skutków miejscowych 
zagrożeń oraz odnotowała 1 wyjazd do alarmu fał-
szywego; OSP Dąbrówka w roku sprawozdawczym 
uczestniczyła 8 razy w akcjach ratowniczych, w tym: 
3 razy w gaszeniu pożarów oraz 5 razy w likwidacji 
skutków miejscowych zagrożeń 

 Wydatki na ochronę przeciwpożarową na terenie 
Gminy Lelis w 2013 r. wyniosły łącznie 571 673 zł, a w 
tym m.in.: wynagrodzenia kierowców – 66 468,18 zł, 
ekwiwalent za udział w akcjach – 28 283,80 zł, nagrody 
dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej – 719,02 zł, zakup terminala SMS dla OSP 
Łęg Przedm. i Dąbrówka – 3 672 zł, garaż blaszany 
dla jednostki OSP Dąbrówka – 2 600 zł, paliwa, oleje, 
części zamienne 18 871,08 zł, badania lekarskie – 7 
398 zł, obóz sportowy dla członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych – 2 550 zł, ubrania dla żeńskich 
drużyn z jednostek OSP Dąbrówka i Łęg Przedm.– 4 
448,02 zł, ubezpieczenia samochodów i strażaków – 
10 529 zł, remont pomieszczeń remizy OSP w Lelisie 
na potrzeby świetlicy wiejskiej – 70 665 zł, wymiana 
drzwi garażowych – 30 663 zł. 

 – Gmina jest bardzo wdzięczna strażakom ochotni-
kom za ich ofiarności i aktywność, ale ma także spore 
oczekiwania – stwierdził przybyły na posiedzenie wójt 
Stanisław Subda. – Dbamy o potrzeby inwestycyjne 
OSP, zapewniamy finansowanie udziału w akcjach ra-
towniczo– gaśniczych, ale nie możemy się zgodzić na 
brak dbałości o sprawność fizyczną, brak kwalifikacji 
w trakcie niespodziewanych alarmów i trudnych akcji.

 Na zakończenie posiedzenia uzgodniono, że 
tegoroczne obchody Dnia Strażaka zorganizuje OSP 
w Dąbrówce i odbędą się one w tamtejszej remizie 
w sobotę 7 czerwca, a więc w przeddzień tradycyj-
nego Festynu Rodzinnego, który odbędzie się przy 
Szkole Podstawowej w Dąbrówce. 

Antoni Kustusz

Po pierwszych miesiącach obowiązywania 
nowego systemu odbioru śmieci i dokonaniu 
obowiązkowych podliczeń widać wyraźnie, że 
nadal przeważają śmieci zmieszane, a śmieci 
segregowanych oddaje się w naszej gminie 
poniżej norm ustalonych w przyjętych progra-
mach. Powoduje to, że trzeba zmieniać terminy 
i częstotliwość odbioru śmieci zmieszanych, stąd 
konieczność rozpisania nowego konkursu ofert 
na odbiór tych odpadów dwa razy w miesiącu, co 
niestety spowoduje zmiany w cenniku tych usług.  

 Wójt Gminy złożył do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska szczegółowe spra-
wozdanie dotyczące zbiórki śmieci w 2013 r. 
Wynika z niego, że zgodnie z przepisami zbierało 
i oddawało odpady komunalne  1965 właścicieli 
nieruchomości, a nadal 756 właścicieli nie wyko-
nywało tego obowiązku zgodnie z przepisami. 

Ogółem do końca ub. r. na terenie gminy zebrano 
990,4 tony odpadów zmieszanych, z czego MPK 
sp. z o.o. odebrało 980 ton, a Sortowania Od-
padów ZUK w Laskowcu – 10,4 t.  Jeśli chodzi o 
odpady segregowane to zebrano 34,8 t. odpadów 
z tworzyw sztucznych, 3,5 t odpadów opakowań 
ze szkła, 12,9 t zmieszanych odpadów z betonu 
i gruzu ceglanego, 2,1 t odpadów z metali, 6,5 
t. zużytych opon, 1,4 t. zużytych urządzeń elek-
trycznych itp.. W ogólnej masie odpadów ko-
munalnych zebranych w naszej gminie zaledwie 
15, 6 tony to odpady ulegające biodegradacji. 
Pozostałe wymagają utylizacji i składowaniu po 
uprzedniej segregacji. Pora więc zmienić dotych-
czasowe przyzwyczajenia i przystąpić do bardziej 
aktywnej segregacji odpadów, które powstają w 
naszych gospodarstwach domowych. 

Wacław Kania
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Kurpiki 2013 rozdane, a wśród laureatów talent z naszej gminy
 Tegoroczną uroczystość rozdania presti-

żowych nagród Związku Kurpiów uświetnił 
występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersy-
tetu Warmińsko–Mazurskiego ,,Kortowo’’. 
Galę prowadził Witold Kuczyński z Czarni. 
Uroczystość odbyła się 7 kwietnia w Ostro-
łęckim Centrum Kultury.  
  Licznie przybyłych gości powitał Miro-
sław Grzyb, prezes Związku Kurpiów, który 
przedstawił historię dotychczasowych edy-
cji ,,Kurpików’’.  
 – Po raz pierwszy nagrody te miały 
obejmować zasięgiem Kurpie leżące w 
trzech województwach i w sześciu powia-
tach – tłumaczył Mirosław Grzyb. – Miały 
łączyć Puszczę Zieloną z Puszczą Białą. Po-
przez nagrody chcieliśmy doceniać wielkie 
zasługi, nie tylko tych osób o siwych już 
włosach, ale też młodego pokolenia. Jeste-
śmy tu dziś po to, aby pokazać, że są wśród 

nas ludzie i instytucje, oddający swoje 
talenty i serca Kurpiowszczyźnie, a wartość 
naszego ,,oskara’’ ciągle rośnie – dodał 
prezes Związku Kurpiów. 

 Tym bardziej warto podkreślić, że wśród 
nagrodzonych jest utalentowana lekko-
atletka Magdalena Żebrowska, reprezen-
tantka Polski juniorów w soku w dal, która 
otrzymała ,,Kurpika’’ w kategorii – talent.  
 
  Tegoroczne ,,Kurpiki’’ za dokonania w 
2013 roku przyznano w następujących ka-
tegoriach: 
 
Promowanie regionu – Adam Strug Piotrow-
ski, Warszawa, Pracodawca – Henryk Skowroń-
ski – Zakład Torfowy ,,Karaska’’, Muzyka i ta-
niec – Ryszard Maniurski, gmina Olszewo – Bor-
ki oraz Kurpiowski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej,  
Ochrona dziedzictwa kulturowego – Zespół 

Folklorystyczny ,,Kurpiowszczyzna, Myszyniec,  
Edukacja regionalna – Koło Teatralne ,,Cho-
chliki’’ przy Szkole Podstawowej w Sławcu, 
Twórczość ludowa – Władysław Murzyn, gmi-
na Myszyniec oraz Genowefa Pabich, gmina 
Kadzidło, Nauka i pióro – dr Witold Rzepiński, 
Ostrołęka,  
Talent – Magdalena Żebrowska, Lelis,  
Budzenie tożsamości–Halina Witkowska, Sto-
warzyszenie Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna 
z Pniewa,  
Działalność publiczna – Czesław Jurga, wójt 
gminy Czarnia.

 Wszystkim nagrodzonym, a szczególnie 
naszemu talentowi serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

 
Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Krajobrazy Kurpiowszczyzny (cd. ze strony 1)

przekształcanie współczesnego krajobrazu rolniczego 
Polski, – co cechuje współczesny krajobraz rolniczy. 
Jako ciekawostkę – drewnianą zagrodę jednobudyn-
kową na przykładzie Chyżej Łemkowskiej zaprezento-
wał Marcin Nowacki – student SGGW. Na podstawie 
makiety budowli i prezentacji omówił poszczególne 
etapy prac budowlanych począwszy od projektu po 
pokrycie dachowe.

Warto odnotować, że konferencji towarzyszyła 
wystawa fotograficzna ,,Gmina Lelis – dawniej i dziś’’, 
pokazująca bardzo nostalgiczne i barwne kurpiow-
skie pejzaże, domostwa i pracę naszych rolników. 
 W dyskusji głos zabrali: Marian Krupiński, radny 
województwa mazowieckiego Mirosław Grzyb, 
prezes Związku Kurpiów, Stefan Prusik, przewod-
niczący Rady Powiatu, dr Jan Prusik, prof. UW–M w 
Olsztynie, Tadeusz Grec, badacz i poeta kurpiowski.  
Konferencję wsparło finansowo Starostwo Powiatu 
Ostrołęckiego. Organizatorami byli: Wójt Gminy Lelis, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „PUSZ-
CZA” w Lelisie, Gminny Ośrodek Kulturalno–Oświa-
towy w Lelisie. Współorganizator: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lelisie.

Tekst Anna Ogniewska, fot. Antoni Kustusz
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Szkoła z nowym obliczem

Wiosna rozgościła się w Olszewce
Wiosna, jak co roku rozpoczęła się 21 marca , a w 

tym dniu prastarym zwyczajem topi się Marzannę. 
Jest to kukła wykonana ze słomy – symbol zimy, 
którą wrzuca się do rzeki lub strumienia, aby wartki 
bieg wody przyspieszył odejście uprzykrzonej 
pory roku. Symboliczne utopienie Marzanny ma 
pomóc nadchodzącej wiośnie, radosnej porze 
roku.

 W szkole w Olszewce Marzannę wykonaną 
przez uczniów, członków Samorządu Uczniow-
skiego utopiono w pobliskim strumieniu. Tego 
dnia szkolna praca przebiegała pod hasłem „Prze-

bieranie – niepytanie!”. Część uczniów przyszła na 
zajęcia ubrana na zielono, a więc wiosennie i ten 
kolor królował na szkolnych korytarzach. Wiel-
kim zaskoczeniem dla wszystkich była zamiana 
chłopców ze starszych klas w dziewczynki. I to 
był szok dla wszystkich. Stylizacji wymyślonych na 
tę okazję przez chłopców mogły im pozazdrościć 
nawet modelki. Jednym słowem, po takim powi-
taniu wiosna z pewnością rozgości się na dobre, 
przynajmniej w Olszewce. (ak)

Fot. szkolna redakcja

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białobieli już 
po feriach zimowych mogli rozpocząć zajęcia w 
nowym skrzydle budynku swojej szkoły. 

Rozbudowa szkoły rozpoczęła się w czerwcu 
ubiegłego roku i trwała do końca grudnia 2013 r. 
W ramach tej inwestycji szkoła uzyskała na piętrze: 
dwie sale lekcyjne o pow. 52 i 37 m2, salę kompu-
terową o pow.45 m2, nową klatkę schodową, po-
mieszczenie gospodarcze, korytarz, sanitariaty dla 
dziewcząt i chłopców. Na parterze wybudowano 
przedsionek i magazynek sportowy. Łącznie za-
budowano blisko 500 m2 powierzchni użytkowej. 
Ponadto na całym budynku szkoły położono w 
miejsce eternitu blachę trapezową i wymienio-
no obróbki blacharskie. Odnowiono także całą 
elewację budynku, a także zakupiono niezbędne 
wyposażenie do nowej części oraz rozbudowano 
monitoring. W nowych pomieszczeniach szkoła 
wzbogaciła się o trzy pracownie informatyczną, 
matematyczną oraz przyrodniczo – historyczną 
wraz z nowoczesnym zapleczem. 

 Projektantem była Lucyna Szymańska z Ostrołę-
ki. Nadzór w imieniu inwestora pełnił Edward Kłos 
z Olszewa Borek, a także inspektorzy branżowi; 
Henryk Białczak i Antoni Dąbrowski. Wykonawcą 
inwestycji było Przedsiębiorstwo Realizacji Inwe-
stycji Kazimierza Mitelsztedta z Ostrołęki.

 Jak podkreślił wójt Stanisław Subda, ogółem 
koszt inwestycji wyniósł 1.012.125 zł i były to 
środki pochodzące w całości z budżetu gminy, 
ponieważ zarówno ze środków unijnych, jak i z 
Ministerstwa Edukacji nie ma dotacji lub dofi-
nansowania na inwestycje szkolne.

11 kwietnia 2014r. w obecności licznie zgroma-
dzonych gości, radnych, sołtysów oraz uczniów, 
rodziców i grona nauczycieli nastąpiło otwarcie 
nowej części szkoły. Uroczystość poprowadzili 
przedstawiciele Rady Rodziców: Magdalena 
Piotrowska i Dominik Białobrzeski. 

 – Chcę przy okazji oddania do użytku nowych 
pomieszczeń w tej szkole powiedzieć kilka słów 
na temat finansowania oświaty w naszej gminie 
– oświadczył wójt S. Subda. – Ogółem wydatki 
na finansowanie oświaty w roku 2014 wyniosą 
około 13 mln zł. tj. około 40 proc. budżetu gmi-
ny, a w 2013 roku pochłonęły prawie 45 proc. 
budżetu. Subwencja oświatowa wynosi 8.265 
tysięcy złotych, a więc dokładamy z budżetu 
gminy do subwencji 4.735 tysięcy złotych, czyli 
57,3 proc. subwencji oświatowej. Ale dokładamy 
tak duże środki z budżetu gminy ponieważ jest 
to inwestycja w nasze dzieci i młodzież, i dlatego 
robimy wszystko, by szkoły gminne były godne 
XXI wieku – stwierdził wójt i dodał – Ja osobiście 

„zazdroszczę” obecnej młodzieży takich szkół, 
ponieważ sam chodziłem do swojej szkoły, w 
której nie było łazienek, stała jedna miska z wodą 
i ubikacja za stodołą u dyrektora szkoły. Brak było 
podstawowego wyposażenia, a często nawet i 
kredy. Nie mówiąc o ogrzewaniu budynku. Dla-
tego chciałbym prosić młodzież oraz dorosłych o 
poszanowanie tak pięknego obiektu, ażeby służył 
wszystkim długie lata. 

Po przemówieniach dyrektor Urszuli Wielczyk, 
wójta gminy Stanisława Subdy, przedstawiciela 
Delegatury Kuratorium wizytatora Czesławy Po-
pielarczyk oraz dyrektorów szkół z terenu gminy 
Lelis nastąpiło poświęcenie budynku. Dokonał 
tego ks. proboszcz parafii p.w. N.N.M.P. w Ostrołęce 
– Wiesław Białczak. 

W dalszej części uczniowie przedstawili krótką, 
ale jakże bogatą część artystyczną, którą przygo-
towali pod okiem Hanny Murach. Dzieci wspaniale 
zaprezentowały swoje talenty taneczne, wokalne, 
gimnastyczne oraz muzyczne. 

 Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście 
dokonali wpisów w kronice szkolnej. Pozostaną 
pamiątką i wspomnieniem dobrych chwil w życiu 
szkoły, która zyskała nowe oblicze. 

Justyna Rzewnicka, Antoni Kustusz
fot. Antoni Kustusz
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Młodzieżowe Targi 
Edukacji i Pracy

Walentynkowy mistrz 
matematyki 

Język otwarcia na świat 

Medialna wycieczka

20 marca młodzież Zespołu Szkół w Lelisie 
uczestniczyła w VIII Młodzieżowych Targach 
Edukacji i Pracy, a 13 marca w XII Prezentacjach 
Edukacyjnych, na których zaprezentowały się 
szkoły ponadgimnazjalne. Prezentacje odbyły się 
w hali widowiskowo–sportowej im. A. Gołasia w 
Ostrołęce. Organizatorami były Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży oraz Wojewódzki Urząd Pracy. 

 Nasi uczniowie zaprezentowali ofertę za-
równo dla młodzieży kończącej gimnazjum, to 
jest 3–letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 
między innymi w takich zawodach, jak sprze-
dawca, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, fryzjer, rolnik, elektromechanik, 
jak i propozycję szkół dla dorosłych: 3–letnie 
Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoły Policeal-
ne w zawodach: 2–letnie: technik informatyk, 
technik rachunkowości, technik administracji; 
półtoraroczne: technik bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz roczne: opiekun medyczny, 
opiekunka środowiskowa, asystentka stoma-
tologiczna i asystent osoby niepełnosprawnej.  
 Stoisko szkolne cieszyło się dużym zainteresowa-
niem, więc można mieć nadzieję, że od września 
mury naszej szkoły nie opustoszeją.

Wioletta Tomczak

Finał VI edycji Powiatowego Konkursu Języka 
Angielskiego w kategorii szkół podstawowych dla 
uczniów klas IV– VI odbył się 7 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Białobieli. Ogółem w I etapie 
konkursu uczestniczyło 262 uczniów z 16. szkół z 7. 
gmin. Byli to uczniowie z Antoni, Baranowa, Biało-
bieli, Czarni, Czarni (gm. Kadzidło), Dąbrówki, Dyle-
wa, Jazgarki, Nasiadek, Łęgu Starościńskiego, Łęgu 
Przedmiejskiego, Łysych, Lelisa, Olszewki, Obierwi 
i Troszyna gmin: Baranowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, 
Olszewo–Borki, Troszyn. Do finału zakwalifikowało 
się 45 uczniów. Konkurs został zorganizowany pod 
patronatem Starosty Powiatu Ostrołęckiego Sta-
nisława Kubła oraz Wójta Gminy Lelis Stanisława 
Subdy. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonali 
Urszula Wielczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Białobieli oraz Stefan Prusik, przewodniczący 
Rady Powiatu Ostrołęckiego. 

Celem konkursu jest doskonalenie znajomości 
języka angielskiego, rozpowszechnianie znajo-
mości kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, 
a także motywowanie uczniów do nauki języka 
angielskiego. Organizację konkursu wspomogło 
wydawnictwo „MACMILLAN”.

Wyniki finałowego konkursu:
KLASA IV
1. Julia Pierzchała, SP Dylewo, 

2. Oskar Niedźwiedzki ,SP Olszewka, 
3. Julia Bałon, SP Olszewka, 
4. Klaudia Brzóska, SP Dąbrówka, 

5. Paweł Puławski, SP Łyse,
Wyróżnienie: Dagmara Prusaczyk, SP Nasiadki, 

Magdalena Skorupska, SP Czarnia (gm.Czarnia), 
KLASA V
1. Eliza Bednarczyk, SP Troszyn, 

2. Aleksandra Bastek, SP Łyse, 
3. Wiktor Jurczak, SP Białobiel, 
3. Krzysztof Dawid, SP Czarnia (gm. Kadzidło), 
4. Martyna Bączek ,SP Baranowo, 
5. Kacper Bednarczyk ,SP Antonie,

Wyróżnienie: Natalia Kochanek, SP Łęg Przed-
miejski, Wiktoria Nalewajk, SP Łęg Starościński,

KLASA VI 
1. Zuzanna Brzezińska, SP Baranowo, 

2. Michał Niedźwiecki, SP Obierwia, 
3. Mikołaj Kowalczyk, SP Łyse, 
4. Weronika Chaberek, SP Lelis, 
5. Ewa Kord, SP Antonie.

Beata Modzelewska

Grupa uczniów z klasy IIb i Ia Publicznego Gim-
nazjum w Lelisie 11 marca miała okazję zaznajomić 
się z organizacją i sposobem działania ostrołęckich 
mediów. W tym celu gimnazjaliści zainteresowani 
mediami udali się do siedziby Radio OKO oraz 
redakcji „Tygodnika Ostrołęckiego”. 

 W siedzibie Radia OKO powitali uczniów Ewa 
Krupka – kierownik Biura Zarządu oraz Piotr Grzyb 
– kierownik Działu Promocji. Ewa Krupka opowie-
działa, jak rozwijało się radio od momentu jego 
powstania do dnia dzisiejszego oraz jak wygląda 
struktura organizacyjna ostrołęckiej rozgłośni. Pan 
Piotr przybliżył uczniom tajniki pracy dziennikarza 
radiowego oraz przedstawił zalety i wady takiego 
rodzaju pracy. Uczestnicy wycieczki wysłuchali 
również ciekawostek związanych z działalnością 
Radia OKO, zwiedzili pomieszczenia rozgłośni, 
mieli też okazję obserwować codzienną pracę 

dziennikarzy. Większość uczniów spróbowała swo-
ich sił występując na antenie podczas audycji na 
żywo. Wszyscy dzielnie pokonali tremę i w formie 
wierszowanej lub śpiewanej przekazali słucha-
czom swoje pozdrowienia oraz nieco informacji 
o szkole i o Lelisie.

 W redakcji „Tygodnika Ostrołęckiego” powitała 
uczniów sekretarz redakcji Beata Modzelewska, 
która opowiedziała o historii i obecnej formie 
czasopisma, jak również przybliżyła sprawę roli 
i znaczenia praw autorskich. Ciekawostką była 
możliwość obejrzenia archiwalnych numerów „Ty-
godnika Ostrołęckiego”, począwszy od pierwszego 
numeru z 1986 roku.

 Wizyty w siedzibach obydwu redakcji z pewno-
ścią wzbogaciły młodzież w nowe doświadczenia 
i ciekawą wiedzę. 

Tekst i fot. Ewa Glinka

Mariusz Lenkiewicz z klasy I Publicznego Gimna-
zjum w Obierwi został zwycięzcą Międzygimnazjal-
nego Konkursu Matematycznego „IX Walentynkowe 
Zabawy z Matematyką” , który odbył się 14 lutego  
w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewo 
– Borkach. 

Konkurs przeznaczony był  dla uczniów klas I gimna-
zjum. Każdą szkołę reprezentować mogło maksymal-
nie trzech uczniów. Do rozwiązania uczniowie mieli 7 
zadań o podwyższonym stopniu trudności, wymaga-
jących twórczego myślenia i niekonwencjonalnych  
sposobów rozwiązania. Tematyka zadań nawiązywała 
do walentynkowego święta zakochanych.

Najlepszymi okazali się: I miejsce - M. Lenkiewicz 
- Publiczne Gimnazjum w Obierwi, II m. - Piotr Sa-
dłowski - Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w 
Rzekuniu oraz III m. - Ewelina Kaliszewska - Publiczne 
Gimnazjum w Lelisie. 

Uczestnicy konkursu podziwiali wystawę mate-
matyczną przygotowaną przez gospodarzy i obej-
rzeli prezentację projektu 
edukacyjnego. A wszyst-
ko po to, by przekonać 
się, że myślenie może być 
pasjonującą i kształcącą 
przygodą. 

Danuta Godzina, 
Fot. archiwum
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Palma sercem 
malowana

Konkurs Recytatorski Poezji 
ks. Jana Twardowskiego Najlepsi mali poloniści 

Gminne palmy z roku na rok piękniejsze

VII Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twar-
dowskiego – Zaufałem drodze wąskiej - odbył 
się 28 marca w Zespole Szkół w Chudku. Konkurs 
objęli   patronatem Wójt Gminy Kadzidło i Starosta 
Powiatu Ostrołęckiego. W  rywalizacji młodych 
recytatorów uczestniczyli uczniowie szkół pod-
stawowych [ kl. I – VI ] oraz gimnazjów [kl. I – III ] 
z gminy Kadzidło oraz Lelisa. Do tegorocznej edycji 
konkursu zgłosiło się 69. recytatorów; 44. ze szkół 
podstawowych i 25. z gimnazjów. 

Celem konkursu było przede wszystkim zapre-
zentowanie intelektualnego dziedzictwa i  twór-
czości księdza Jana Twardowskiego; przybliżenie 
życia i dzieła kapłana – poety; zachęcanie uczniów 
do szczególnego zainteresowania twórczością po-
ety; kształtowanie kultury żywego słowa oraz do-
skonalenie warsztatów umiejętności recytowania.

Zespół Szkół w Obierwi reprezentowali: Alek-
sandra Dębek, Zuzanna Szczepanek, Wiktoria Wi-
śniewska, Agnieszka Chorążewicz, Konrad Kaczyń-
ski, Milena Baczewska i Karolina Dzięgielewska.

Nagrodzeni:
W kategorii szkół podstawowych kl. I – III:
I miejsce – Aleksandra Dębek, kl. II, 
II miejsce – Zuzanna Szczepanek, kl. II, 

W kategorii szkół podstawowych kl. IV – VI:
I miejsce – Wiktoria Wiśniewska, kl. IV, 

W kategorii gimnazjum:
wyróżnienie– Milena Baczewska, kl. III.

Zdolności recytatorskie w  poszczególnych 
grupach wiekowych oceniły komisje konkursowe 
w  składzie: Barbara Komorowska – przewodni-
cząca, Wiesława Sobiech, Krystyna Kipert – Teresa 
Ogniewska – przewodnicząca, Krystyna Łaszczych, 
Elżbieta Sadłowska.

Bogumiła Mierzejewska 

Tradycyjnie, przed Niedzielą Palmową w GOK-
–O podsumowano wyniki dorocznego konkursu 
na wykonanie wielkanocne palmy kurpiowskiej. 
W poprzednich latach palmy, po ocenie gminnej 
komisji konkursowej trafiały na przegląd palm 
kurpiowskich w Łysych. W tym roku postanowiono 
jednak zachować je do dyspozycji organizatorów, 
by wyeksponować w Muzeum Etnograficznym 
oraz w GOK–O, tak by tradycji stało się zadość i pal-
my patronowały pomyślności domu gospodarza 
przez cały rok. A przy tym będą cieszyć oczy gości 
GOK–O, bowiem z roku na rok są one coraz pięk-
niejsze, wykonane z większym zaangażowaniem 
i z lepszych materiałów, co zgodnie podkreślali 
uczestnicy konferencji ,,Krajobrazy Kurpiowsz-
czyzny’’, którzy jako pierwsi mogli je obejrzeć w 
dniu konferencji. 

 Gminna komisja konkursowa, która pracowała 
10 kwietnia w składzie: Henryk Kulesza – przewod-
niczący, Stefan Prusik – członek oraz ks. Janusz 
Kotowski – członek, stwierdziła, że na konkurs 
złożono 13 palm, w tym 5 palm to prace indywi-
dualne i 8 prace zbiorowe ze Szkoły Podstawowej 
w Białobieli, Koła Plastycznego z GOK–O w Lelisie 

(starsza i młodsza grupa), Zespołu Szkół w Obierwi 
kl. IV–VI, ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościń-
skim kl. II–III, kl. IV, kl. V, kl. VI.

 W kategorii prac zbiorowych komisja przy-
znała następujące miejsca:

I miejsce – Koło plastyczne z GOK–O w Lelisie 
(młodsza grupa),

I miejsce – Koło plastyczne z GOK–O w Lelisie 
(starsza grupa),II miejsce – Zespołu Szkół w 
Obierwi,  
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Białobieli, 
wyróżnienie – kl. II–III SP Łęg Starościński.

W kategorii prac indywidualnych komisja 
przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Milena Piasecka – Lelis, 
II miejsce – Jadwiga Kowalska – Durlasy, 
III miejsce – Dorota Bacławska – Lelis, 
III miejsce – Janina Rogalska – Długi Kąt, 
udział – Mateusz Mielnicki – kl. II SP Łęg Staro-
ściński. 

Zwycięzcy palm otrzymali nagrody pieniężne 
ufundowane przez GOK–O w Lelisie, pozostali 
nagrody książkowe za udział. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

W Szkole Podstawowej w Białobieli 19 marca 
odbyła się Szkolna Olimpiada Polonistyczna 
Uczniów klas I–III. Zgłosiło się 15. uczniów z 
klas I–III. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali 
dość wysoki i wyrównany poziom wiedzy i 
umiejętności. Komisja w składzie: J. Rzewnicka, 
M. Tykałowicz, D. Korzeniecka po sprawdzeniu 
prac wyłoniła zwycięzców w poszczególnych 
klasach:

Klasa I: 
I. miejsce: Karolina Pędzich, 
II. miejsce: Filip Pawelec,
III. miejsce: Kacper Piotrowski,

Klasa II:
I. miejsce: Maria Budniak,
II. miejsce: Weronika Marias,
III. miejsce: Weronika Przybyła,

Klasa III: 
I. miejsce: Patrycja Tercjak,
II. miejsce: Oliwia Chełstowska,
III. miejsce: Dominika Białobrzeska.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów.

Danuta Korzeniecka

Po okiem twórczyni ludowej Czesławy Ka-
czyńskiej z Dylewa uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Białobieli 3 kwietnia uczestniczyli w 
warsztatach etnograficznych przybliżających 
tradycje regionu związane ze Świętami Wiel-
kanocnymi. Nawet najmłodsze dzieci chętnie 
brały udział w procesie tworzenia palmy, zwija-
ły bibułę tak, aby powstały z niej poszczególne 
elementy - kwiaty oraz zielone listki. Wykonana 
palma została nagrodzona trzecim miejscem w 
konkursie „Palma Kurpiowska” organizowanym 
przez GOK-O w Lelisie. (BM) 

Fot. Beata Modzelewska
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Recytowanie poezji 
pokolenia Kolumbów

Zdobywcy świata 
książek

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski, który zwią-
zany był z twórczością tzw. pokolenia Kolumbów, 
czyli młodych poetów i literatów debiutujących 
w czasie II wojny światowej odbył się 7 marca 
w Łysych. W kategorii gimnazjów z Publicznego 
Gimnazjum w Lelisie wystąpiły Emilia Chaberek 
i Wiktoria Bubrowiecka z klasy II oraz Aleksandra 
Wieremiejczyk z klasy I, która uplasowała się na 
miejscu III. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
wystąpiła uczennica ZSZ w Lelisie Ewa Łempicka, 
która otrzymała dyplom za udział w konkursie. 
Nagrody za trzy pierwsze miejsca wręczyli Damian 
Damięcki – wybitny i utalentowany aktor, który 
właśnie odwiedził placówkę, ostrołęcki starosta 
Stanisław Kubeł, Krzysztof Parzychowski oraz rad-
ny powiatu ostrołęckiego Stanisław Lipka.

Danuta Prachniak

Majowy Tydzień Bibliotek 

MultiQuiz „Z Brzechwą weselej”

Dzieci i ich autor

Tydzień Bibliotek to program promocji czytelnic-
twa i bibliotek organizowany tradycyjnie w maju 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Te-
goroczne obchody będą już po 11 edycją Tygodnia 
Bibliotek. W programie w dniach 8–15 maja nasze 
biblioteki nasilą działania na rzecz popularyzacji 
czytania i korzystania z bibliotek, a wszystko po 
by pokazać, jak ważną rolę pełnią biblioteki w po-
prawie jakości życia i edukacji. Wymaga to jednak 
zwiększania prestiżu zawodu bibliotekarza i zainte-
resowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

 Również biblioteki naszej gminy, jak co roku 
planują w tych dniach działania promujące. W bi-
bliotekach organizowane będą konkursy, spotkania 
autorskie, głośne czytania najmłodszym, a także 
uroczystość przyjęcia uczniów klas I w poczet czy-
telników, na które serdecznie zapraszamy. 

Jednocześnie z dumą informujemy, że ana-
liza działalności bibliotek publicznych powiatu 
ostrołęckiego w 2013r. dokonana przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną wykazuje, iż biblioteki z naszej 
gminy nadal znajdują się w czołówce! Ogółem 
w roku ubiegłym w Gminie Lelis zarejestrowano 
1306. czytelników, co pokazuje, że czyta 14,39% 
mieszkańców gminy. W skali powiatu plasuje nas 

W Filii Bibliotecznej w Obierwi 9 kwietnia zor-
ganizowano MultiQuiz czytelniczy „Z Brzechwą 
weselej”. Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy 
I Szkoły Podstawowej w Obierwi, którzy mieli za 
zadanie zapoznać się ze wskazanymi przez orga-
nizatora piętnastoma wierszami Jana Brzechwy. 
Konkurs miał charakter multimedialny, składał 
się z pytań wielokrotnego wyboru skupionych 
wokół trzech kategorii tematycznych: rekwizyty 
, pytania, zgadnij kto? lub co? Każde z zadań 
miało zróżnicowany stopień trudności, a przez 
to za podanie trafnej odpowiedzi pozwalało na 
zdobycie od 100 do 600 punktów. Uczestnicy 
sami decydowali zarówno o wyborze pytania z 
danej kategorii, jak i o jego wartości punktowej. 
Dodatkowo pierwszoklasiści mieli możliwość 
zwiększenia puli zdobytych punktów za odnale-
zienie w wykreślance tytułów poznanych wierszy 
Brzechwy. Niektórzy dzięki tej konkurencji wysu-
nęli się na prowadzenie. 

 Wszyscy uczniowie wykazali się doskonałą 
znajomości twórczości Jana Brzechwy. Nowa 

forma konkursu z wykorzystaniem technologii 
komputerowej przypadła do gustu jego uczest-
nikom. Komisja wyłoniła laureatów konkursu:

I miejsce zajęła Karina Piersa,  II miej-
sce –Tomasz Dawid, III miejsce – Milena Madrak 
i wyróżnienia: Jakub Madrak, Aleksander Suj-
kowski, Zuzanna Pierzchała. Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy 
ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Lelisie. (BZ) 

to na trzecim miejscu. Liczba udostępnień książek 
i czasopism na miejscu, w lokalu biblioteki i na 
zewnątrz wynosiła ogółem 27 744, a w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców gminy 305,62. Wynik ten daje 
nam drugie miejsce w powiecie. Jeżeli chodzi o 
wskaźnik zakupów nowości do zbiorów bibliotek 
gminnych uplasowaliśmy się na czwartym miejscu. 

Na 100 mieszkańców naszej gminny zakupiono 
12,34 woluminów, co w stosunku do roku ubiegłego 
stanowi niewielki spadek. (MA)

Fot. Antoni Kustusz

Uroczystość przyjęcia uczniów klas I w poczet 
czytelników od lat stanowi priorytetowe działanie 
promujące czytelnictwo i działalność Filii Biblio-
tecznej w Dąbrówce. 

W tym roku poprzedzały ją 2 lekcje biblioteczne, 
które umożliwiły uczniom zapoznanie się z biblio-
teką i jej zbiorami oraz zasadami zachowania pod-
czas korzystania z księgozbioru. Kolejne spotkanie 
ukazywało drogę powstawania książki oraz reguły 
dbania o nią. Nadrzędnym celem spotkań było 
wyrabianie szacunku do książki oraz biblioteki, 
jako zbioru książek.

Scenariusz uroczystość umożliwiał uczniom 
wykazanie się uprzednio zdobytymi umiejętno-
ściami. Poprzez rozwiązywanie przygotowanych 
zadań, odpowiadanie na zagadki i zdobywanie 
punktów pierwszaki wykazały gotowość do 
zostania pełnoprawnymi czytelnikami, po czym 
przyszedł czas na uroczyste złożenie przyrze-
czenia! O tym wyjątkowym dniu, zapewne będą 
przypominały dyplomy i książeczki, jakie ucznio-
wie otrzymali oraz wspólna fotografia.

Oto lista Pierwszoklasistów, którzy 04.kwietnia 
złożyli uroczyste ślubowanie: Roksana Barbarska, 
Błażej Bastek, Weronika Bubrowiecka, Malwina 
Chrostowska, Piotr Duszak, Dawid Ejzemberg, 
Zuzanna Ejzemberg, Maja Grala, Jakub Mażewski, 
Kacper Murach, Julia Parzych, Sebastian Parzych, 
Aleksander Pianka, Wiktoria Popielarczyk, Paweł 
Ruszczyk, Patryk Stępień i Julia Szymczyk.

Tekst i fot. Michalina Arcichowska

Wiesław Drabik, pisarz, autor ponad 100 
książeczek dla dzieci gościł 26 marca w GBP w 

Lelisie, a następnie w FB w Dąbrówce. Podczas 
spotkań z najmłodszymi czytelnikami bibliotek 

było gwarno i wesoło! Poeta pokazywał, 
jak przygotowuje się książki do druku, 
czytał zabawne fragmenty swoich utwo-
rów, w dowcipny sposób popisywał się 
swoją niezwykłą umiejętnością tworzenia 
rymów i przemawiania wierszem. Dzieci 
z dużym zainteresowaniem słuchały jego 
opowiadań i odpowiadały na zagadki, 
a najaktywniejsi otrzymywali nagrody. 
Miały do pisarza również mnóstwo py-
tań, na które gość chętnie odpowiadał. 
O powodzeniu autora świadczyła długa 
kolejka chętnych, by zakupić książeczkę 
autora i uzyskać autograf. (MA)
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2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Pasowanie na czytelnika

Spotkanie z Joanną Brodowską i Malwinką Maj miesiącem amnestii

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci jest 
pamiątką daty urodzin największego duńskiego 
bajkopisarza Hansa Christiana Andersena. Świę-
to zostało ustanowione 47 lat temu i od tej pory 
co roku odbywa się w innym państwie. W dniu 
urodzin wielkiego pisarza na całym świecie, a 
szczególnie w Europie organizowane są wysta-
wy, promocje, spotkania autorskie oraz konkursy 
poświęcone literaturze dziecięcej. Głównym 
światowym organizatorem obchodów w tym 
roku jest Irlandia. 

 Filie Biblioteczne w Łęgu Starościńskim i w 
Łęgu Przedmiejskim wraz z wychowawcami 
klas 0–III aktywnie włączyły się do uczestnictwa 
w obchodach tego święta. Inicjatywa miała na 
celu promowanie książeczek dla dzieci, przy 
czym zapewniono im mnóstwo zabaw i atrakcji, 
m.in. głośne czytanie książek i rozwiązywanie 
zagadek. Tego dnia bibliotekarz i uczniowie klas 
młodszych wcielili się w stroje bajkowych posta-

ci. Dzieci wprowadzono w zaczarowany świat 
baśni poprzez głośne czytanie bajek, legend, 
opowiadań i wierszy. Podczas spotkań dzieciaki 
swoimi strojami prezentowały postacie z bajek, 
przy czym promowały bohaterów książek i za-
chęcały do ich czytania. W bibliotece wykonano 

wystawkę nowych książeczek dla dzieci i zachę-
cano do ich czytania i wypożyczania.

3 kwietnia FB w Łęgu Starościńskim gościła 
grupę najmłodszych miłośników książek z od-
działu przedszkolnego „Wróbelek – Elemelek”. 
Niespodzianką dla nich była witająca ich Baba 
Jaga z książki „Jaś i Małgosia”, która wprowadza-
jąc ich w świat bajek wywarła na nich ogromne 
wrażenia, budziła strach, lek, przerażenie i zain-
teresowanie w dobrym słowa tego znaczeniu. 

Pamiętajmy, że książki przeczytane w dzie-
ciństwie zapadają często głęboko w pamięci i 
zostają z nami przez całe dorosłe życie. Dlatego 
zachęcamy dzieci i rodziców do wspólnego 
czytania i odkrywania baśniowego świata ksią-
żek dla najmłodszych – nie tylko podczas tego 
szczególnego święta, ale i w każdy inny dzień. 

Natalia Staśkiewicz

W maju we wszystkich bibliotekach nie będą po-
bierane kary za przetrzymane zbiory biblioteczne. 
Jest to doskonała okazja, aby uregulować zaległości 
i oddać książki, których czas zwrotu minął. Narosłe 
zobowiązania finansowe w wyniku przekroczenia 
terminów wypożyczenia, zostaną anulowane. 
To także idealny czas na rozliczenie się z nie zwró-
conych książek, które mogły zostać zagubione lub 
uległy zniszczeniu. Szczegółowych informacji w 
takich przypadkach udzielają pracownicy Biblioteki 
Gminnej i jej filii.
Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej okazji!

Po raz kolejny filie biblioteczne GBP w Łęgu 
Starościńskim i w Łęgu Przedmiejskim przyjęły 
do swego grona nowych czytelników z klas I. 
Pierwszoklasiści już zapoznali się z alfabetem i 
coraz śmielej stawiają kroki w trudnej drodze do 
płynnego czytania i liczenia. W związku z czym, 
dorośli już do tego, by otrzymać tytuł CZYTEL-
NIKA. Podróż w świat książki poprzedzona była 
cyklem zajęć, w trakcie których dzieci poznały 
regulamin biblioteki, nauczyły się właściwego 
posługiwania się książkami oraz samodzielnego 
ich wypożyczania.

 W dniu pasowania główna bohaterka bi-
blioteki „KSIĄŻKA” w formie prezentacji przed-
stawiła dzieciaczkom swoje skargi i życzenia. 
Zostały przypomniane zasady zachowania się 
w bibliotece i poszanowania książek. Pierw-
szoklasiści odbyli wycieczkę po Książkolandii 

celem utrwalenia działów, które są dla nich 
dostępne i mogą z nich korzystać. Uroczystość 
rozpoczęto piękną recytacją wierszy i piosenką 
o książce przez uczniów klas pierwszych, po 
czym nastąpił najważniejszy moment, czyli akt 
złożenia przyrzeczenia.

 Zwieńczeniem spotkania było pasowanie na 
czytelnika i wręczenie dyplomów oraz złożenie 
podpisu na Akcie Ślubowania. Nowi czytelnicy 
otrzymali pamiątki ze słodką niespodzianką i 
informacją skierowaną do rodziców. Miłym ak-
centem spotkania był cukierkowy poczęstunek 
i wspólna fotografia.

 FB w Łęgu Przedmiejskim 28 marca do grona 
nowych czytelników dołączyła grupa 28 osób. 
Oto lista nowych czytelników:

 Adrianna Bałon, Patryk Kasper Bardyszewski, 
Gabriela Białobrzewska, Ksawery Białobrzewski, 

Mateusz Białobrzewski, Anna Bieńkowska, Karol 
Bieńkowski, Jakub Dubisz, Dawid Glinka, Da-
mian Gontarz, Brajan Kaczmarczyk, Katarzyna 
Karczewska, Julia Kawałek, Adrian Krukowski, 
Jakub Krukowski, Bartosz Laskowski, Kacper 
Majewski, Wiktor Majewski, Wiktoria Nadrowska, 
Julia Piekarska, Magdalena Piersa, Patryk Plona, 
Julia Płocharczyk, Maciej Podzielny, Kinga Ro-
icka, Julia Sierzputowska, Wiktoria Staśkiewicz, 
Amelia Tumińska. 

 FB w Łęgu Starościńskim 4 kwietnia w szeregi 
swoich nowych czytelników dołączyła: Darię 
Kaczyńską, Annę Kubeł, Magdalenę Niechodę 
i Oliwię Rumińską.

Wszystkim pierwszakom serdecznie gratulu-
jemy – pracownicy bibliotek! Witamy w świecie 
książki!

Natalia Staśkiewicz

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelisie 14 
kwietnia odbyło się spotkanie dla dzieci z przed-
szkola . Spotkanie odbyło się w dwóch grupach: 
czterolatki i pięciolatki. Ogółem uczestniczyło w 
nich 39. przedszkolaków.

 Gościem dzieciaków była pisarka Joanna Bro-
dowska. Autorka prowadziła zajęcia z pacynką 
Malwiną, wykorzystując tekst swojej książki pt. 
,,Malutki Chłopaczek z Niewielką Dziewczynką’’. 
Dodatkowo dzieci odgadywały zagadki, malo-
wały kolorowanki, tańczyły i śpiewały. Głównym 

celem spotkania z Panią Joanną było rozwijanie 
zainteresowania książką, kształtowanie postaw 
czytelniczych, poznanie pracy pisarza, wzbo-
gacenie słownictwa w języku dzieci i ukazanie 
wzorców zachowań. 

Pisarka i jej Malwinka wzbudziły ogromne 
zainteresowanie małych gości, a w przyszłości 
czytelników naszej biblioteki.

Michalina Arcichowska
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Białobielki umieją grać w piłkę
Dziewczęta z powiatu ostrołęckiego reprezen-

towanego przez klub ULKS „Białobielki” działający 
przy Szkole Podstawowej w Białobieli bardzo 
dobrze zaprezentowały się w Mazowieckim Finale 
turnieju piłki nożnej o Puchar Tymbarka. Nasze 
dziewczęta, aby dostać się do finału musiały 
wygrać eliminacje międzypowiatowe. Zawody 
zostały rozgrywane na boiskach OSIR Przasnysz. 
W rywalizacji uczestniczyły 4 zespoły, które grały 
systemem każdy z każdym. „Białobielki” pewnie 
wygrały wszystkie mecze. Oto wyniki:

ULKS „Białobielki”– SP 1 Przasnysz I 8–1
ULKS „Białobielki”– SP 2 Przasnysz 5–0
ULKS „Białobielki”– SP 1 Przasnysz II 5–0
W finale wojewódzkim 27 marca do rywalizacji 

stanęło 17 najlepszych zespołów dziewcząt w wie-

ku do 12 lat z naszego województwa. Dziewczęta z 
Białobieli w swojej grupie były bezkonkurencyjne 
i wygrały wszystkie mecze. Niestety uraz Oliwii 
Piersy (w meczach grupowych zdobyła 7 bramek), 
który uniemożliwił jej udział w meczu ćwierć-
finałowym bardzo osłabił drużynę i w starciu z 
późniejszym triumfatorem rozgrywek Ząbkowią I 
Ząbki dziewczęta musiały uznać wyższość rywalek, 
aż 0–5. Oto wyniki wszystkich spotkań:

Mecze grupowe:
ULKS „Białobielki”– SP Raszyn 4–1
ULKS „Białobielki”– Wiktoria Gielniów 3–0
ULKS „Białobielki”– UKS 9 Siedlce 3–2
ULKS „Białobielki”– Ząbkowia II Ząbki 5–0
Ćwierćfinał:
ULKS „Białobielki”– Ząbkowia I Ząbki 0–5

Skład ULKS „Białobielki”: Oliwia Piersa, 
Wiktoria Kowalska, Wiktoria Kaczyńska, 
Julia Przybyła, Gabriela Dymerska, 
Diana Tercjak, Małgorzata Murach, Oli-
wia Wilczewska, Wiktoria Orzoł, Alicja 
Lutrzykowska, Kinga Zadroga, Alicja 
Parzych. Trener: Rafał Kosek. Dziewczęta 
zakończyły rywalizację na miejscach V–
VIII. Rozgrywkom towarzyszyła bardzo 
ciekawa oprawa, na koniec zmagań 
dziewczęta otrzymały drobne upominki i 
medale z rąk znakomitego polskiego pił-
karza Romana Koseckiego, który obecnie 
jest szefem do spraw szkolenia PZPN.

Tekst i fot. Rafał Kosek

Przełajowe sztafety 
nad Narwią

Sezon ringo 
rozpoczęty

Wicemistrzostwo bez 
awansu

VIII Ogólnopolski Turniej w Ringo  
„Kurpiowski Jantar” 14 czerwiec 2014 roku

 1. Termin i miejsce turnieju: 14.06.2014 r., 
boisko LZS w Szafarczyskach, 

2. Organizator turnieju: Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „Nasiadki” przy wsparciu finan-
sowym Powiatu Ostrołęckiego.

3. Współorganizatorzy: Ludowe Zespoły 
Sportowe w Lelisie, Sołectwo w Szafarczyskach, 
Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Polskie Towa-
rzystwo Ringo. 

4. Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w 
Ostrołęce, Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie, 
LUKS „Nasiadki”.

Regulamin turnieju:
1. W zawodach uczestniczyć mogą reprezen-

tacje szkół i LUKS z terenu powiatu ostrołęckie-
go, zawodnicy niezrzeszeni oraz zaproszone 
ekipy zrzeszone w Polskim Towarzystwie Ringo. 
Zawodnik może startować w jednej kategorii 
indywidualnej i jednej drużynowej.

2. Zgłoszenia: 09–13.06.2014 sp.nasiadki@
interia.pl, luks.nasiadki@interia.pl

tel/ fax: 0 29  761 10 28– sekretariat SP w 
Nasiadkach, tel: 602 55 33 83– Sylwia Smilgin–
Kamińska 

3. Nagrody: w grach singlowych dla zdobyw-
ców trzech pierwszych miejsc przewidziane 
są medale, oraz dyplomy; dla zwycięzców – 
puchary, okolicznościowe koszulki; w grach 
drużynowych dla zdobywców trzech pierwszych 
miejsc przewidziane są medale, oraz dyplomy; 
dla zwycięzców – puchary, okolicznościowe 
koszulki. Sędzia główny wybierze najlepszego 

zawodnika i  najlepszą zawodniczkę turnieju, 
którzy otrzymają nagrody specjalne– puchar z 
symbolem turnieju. 

4. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami 
Polskiego Towarzystwa Ringo. System rozgry-
wek ustala sędzia główny w zależności od ilości 
zgłoszeń.

Program zawodów:
 13.06.2014– do godz.20.00 przyjazd ekip 

przyjezdnych, zakwaterowanie w Szkole Pod-
stawowej w Nasiadkach, odprawa techniczna. 

 14.06.2014– do godz. 9.30– zamknięcie listy 
startowej uczestników zawodów; 

10.00– otwarcie turnieju
10.15–13.30- gry indywidualne: żaczki i żacy 

(do lat 10), młodziczki i młodzicy (do lat 13), 
kadetki i kadeci (do lat 16).

12.00–12.30 – przyjmowanie zgłoszeń do 
turnieju w kategoriach drużynowych: trójki 
mieszane do lat 13 lat; dwójki szkolne dziewcząt 
do 16 lat; dwójki szkolne chłopców do 16 lat;

godz. 13.00 – rozpoczęcie gier podwójnych 
około godz. 15.30 – rozdanie nagród i zakoń-

czenie zawodów.

Turniej towarzyszący: gry singlowe dzieci 
„sprawnych inaczej”. Nagrody: medale, dyplomy, 
okolicznościowe koszulki. 

UWAGA: ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA KÓŁEK 
DO ROZGRZEWKI.

Szkolne sztafety z gminy Lelis dobrze zapisały się 
w tegorocznych wiosennych biegach przełajowych. 
Na starcie biegów powiatowych, które odbyły się 4 
kwietnia na plażach nad Narwią w Ostrołęce stanęły 
10–osobowe reprezentacje dziewcząt i chłopców 
ze szkół podstawowych w Lelisie i w Białobieli oraz 
gimnazjum w Lelisie i Obierwi. Do biegów między-
powiatowych zakwalifikowała się sztafeta dziewcząt 
SP w Lelisie.

 Biegi międzypowiatowe, które odbyły się 11 kwiet-
nia w tym samym miejscu stały na bardzo wysokim 
poziomie i były bardzo emocjonujące. W biegu sztafet 
z udziałem dziewcząt z Lelisa zwyciężyła sztafeta SP 
Olszewo–Borki z czasem 36,19, przed SP 5 Wyszków, 
a nasze dziewczęta zajęły trzecie miejsce z czasem 
37,40. Mimo więc dobrego biegu niestety nie dało 
to awansu do finału wojewódzkiego. (ak)

W Mogielnicy w dniach 28 lutego i 1 marca rozegrano 
Ogólnopolski Halowy Turniej w Ringo, który rozpoczął 
rywalizację ringowców w bieżącym roku. W pierwszym 
dniu sportowych zmagań rywalizowali żacy, młodziczki, 
młodzicy, kadetki i kadeci, oraz trójki mieszane do lat 13 
i trójki mieszane do lat 16, w drugim juniorzy, juniorki i 
kategoria otwarta kobiet i mężczyzn.

     Miejsca zawodników z gminy Lelis, reprezentantów 
Kurpiowskiego Towarzystwa Ringo: 

Żacy: 5) Fabian Parzych, 6) Igor Parzych,
Młodziczki: 4) Amelka Gromek, 6) Roksana Prusaczyk,
Młodzicy: 10) Przemysław Duszak,
Kadetki: 2) Sandra Szymczyk, 8) Karina Kopeć,
Kadeci: 1) Konrad Surgiewicz, 2) Bartłomiej Bloch, 8) 

Kacper Brzeski, 
Juniorki: 2) Karolina Siernicka, 3) Sandra Szymczyk, 
Juniorzy: 3) Konrad Surgiewicz,
Otwarta Kobiet: 3) Karolina Siernicka,
Trójki szkolne do lat 13: 2) Gromek Amelia, Prusaczyk 

Roksana, Duszak Przemysław,
Trójki szkolne do lat 16: 2) Szymczyk Sandra, Bloch 

Bartek, Konrad Surgiewicz.
 Sylwia Smilgin–Kamińska

Dziewczęta z SP Lelis, które startowały w mistrzo-
stwach powiatu w mini piłce ręcznej, które odbyły 
się 29–30 marca w Rzekuniu, zajęły II miejsce, ale nie 
zdobyły awansu do finału międzypowiatowego. Po 
drodze na podium nasze początkujące szczypiornistki 
uzyskały następujące wyniki: z SP Piski 9:2, z SP Ołdaki 
9:0, z SP Nowa Wieś 18:0, z SP Kadzidło, ostatecznym 
zwycięzcą, 1:9. (ak) 
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Urząd Gminy przypomina

GOK–O i GBP informują i zapraszają 25 maja –wybory do 
Parlamentu  
Europejskiego

8 – 15 maja, Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie – Tydzień Bibliotek z atrakcyjnymi im-
prezami i pomysłami 
18 maja, godz. 13.00, Zespół Szkół w Obierwi – Majówka Kurpiowska, w programie m.in.: 
mecz piłki nożnej: uczniowie kontra rodzice, występy uczniów Zespołu Szkół w Obierwi, wy-
stęp zespołu Nowe Latko, spotkanie kabaretowe, Turniej Rodzin, rozstrzygnięcie konkursów: 
„Wycinanka Kurpiowska” i „W trzeźwej rodzinie życie słodko płynie”. Gwiazdą imprezy będzie 
zespół z Podlasia „4ever”. Imprezie towarzyszyć będą: wystawy twórców ludowych, pokazy 
strażackie, stoisko policji z symulatorem jazdy motorowerem. Za niewielkie pieniądze każdy 
będzie mógł skosztować tradycyjnych potraw kurpiowskich. 
27 maja, godz. 10.00, boisko przy Szkole Podstawowej w Białobieli – IV Olimpiada Spor-
towa Przedszkolaków Gminy Lelis,
1 czerwca, godz. 13.00, Szkoła Podstawowa w Olszewce – Festyn Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka, 
4 czerwca, godz. 12.00, sala GOK–O – uroczyste obchody Święta Wolności,
8 czerwca, boisku Zespołu Szkół w Łęgu Przedmiejskim, godz. 11.00 – Festyn Rodzinny. 
W programie m.in.: prezentacje klas na wesoło, pokaz efektów pracy podczas projektu eduka-
cyjnego w gimnazjum, sportowe celebracje, zdrowe przekąski ze sklepu ,,Kąsek’’, 
8 czerwca, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, godz. 14.00 – Piknik rodzinny. W programie: 
prezentacje artystyczne, konkursy i turnieje sportowe, wspólne biesiadowanie przy grillu
29 czerwca, godz. 13.00, GOK–O – występy i pokazy Teatru Ulicznego ,,Karawana’’

25 maja 2014 r. odbędą się wybory do Parla-
mentu Europejskiego. 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma 
obywatel polski, który: 

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych pra-

womocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomoc-

nym orzeczeniem sądu, 
- nie został pozbawiony praw wyborczych pra-

womocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 
 Na terenie gminy głosowanie zostanie prze-

prowadzone w dotychczasowych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia 
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 
przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Lelisie 
(pokój nr 11) do 2 maja 2014 r. w godzinach pracy 
Urzędu Gminy. Kandydatami do składów obwodo-
wych komisji wyborczych mogą być tylko osoby 
ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy Lelis. 
Zgłoszeń dokonują pełnomocnicy wyborczy lub 
upoważnione przez nich osoby .

 Jednocześnie informuję, iż do :
 4 maja 2014 r. – wyborca niepełnosprawny 

może zgłosić zamiar głosowania koresponden-
cyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek 
na karty do głosowania sporządzone w alfabecie 
Braille’a,

11 maja 2014 r. to termin składania wniosków 
przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie 
ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania, zgłaszanie przez wybor-
ców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w 
lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty 
do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a,

 15 maja 2014 r.– termin składania wniosków 
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania,

20 maja 2014 r. – termin składania wniosków 
przez wyborców przebywających czasowo na 
obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamiesz-
kałych o dopisanie do spisu wyborców.

Sporządziła: H. Gontarzewska

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
II rata do 15 maja 2014 r.
III rata do 15 września 2014 r.
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   marzec i kwiecień do   10   maja   2014 r.  ,   za   maj   i   
czerwiec  do  10  lipca  2014 r.

Zaopatrzenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy do obowiązków 
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). 

Zawiadomienie
Urząd Gminy w Lelisie zawiadamia, że… 
1. Od miesiąca kwietnia do listopada 2014 r. w 

każdy pierwszy czwartek oraz w ostatnią sobotę 
miesiąca oprócz dni świątecznych w godzinach od 
9.oo do 15.oo w punkcie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych znajdującym się na gminnym 
składowisku odpadów w Gibałce będą przyjmo-
wane nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów: 
zużyte opony, meble w tym również wersalki, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, (chłodziarki, za-
mrażarki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki 
elektryczne, wentylatory elektryczne, odkurzacze, 
maszyny do szycia elektryczne, żelazka, młynki do 
kawy, wagi elektroniczne, noże elektryczne, i elek-
troniczne kalkulatory, telefony komórkowe, faksy, 
automatyczne sekretarki, radia, telewizory, kamery 
wideo, magnetowidy, sprzęt hi–fi, elektroniczne 
instrumenty muzyczne, niskoprężne lampy sodowe, 
liniowe lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lam-
py wyładowcze, wiertarki, piły, spawarki, lutownice, 
kosiarki elektryczne, rozpylacze elektryczne, zabaw-
ki elektryczne, gry elektroniczne, sprzęt sportowy 

elektroniczny, gry wideo, automaty do gry i inny 
sprzęt elektryczny i elektroniczny), ( sprzęt niekom-
pletny nie będzie przyjmowany ), złom metalowy, 
odpady niebezpieczne ( opakowania po farbach i 
lakierach, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, 
lampy rtęciowe i rtęciowo–sodowe, termometry, 
opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki 
po aerozolach).

2 .Zużyty olej silnikowy można przekazać nie-
odpłatnie do punktu zorganizowanego przy stacji 
paliw w Lelisie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „MAR – POL” ul. Przemysłowa .

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych czynny będzie w następujących dniach:

maj – 31 (sobota ) 
czerwiec – 5 (czwartek ), 28 ( sobota )
lipiec – 3 (czwartek ) , 26 ( sobota )
sierpień – 7 ( czwartek ) , 30 ( sobota )
wrzesień – 4 (czwartek ) , 27 ( sobota )
październik – 2 ( czwartek ) , 25 ( sobota )
listopad – 6 ( czwartek ) , 29 ( sobota )


