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W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
Rok 2013 został ustanowiony przez Senat RP rokiem Powstania Styczniowego. W ramach obchodów 150. rocznicy tego najbardziej
dramatycznego i ważnego wydarzenia w historii Polski, 18 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym w Lelisie
zorganizowano konferencję popularnonaukową, mającą na celu uczczenie bohaterów powstania i przybliżenie wydarzeń
zapoczątkowanych w styczniu 1863 r.
Konferencję otworzył w zastępstwie wójta
Gminy Lelis - Stefan Prusik, który powitał gości
oraz liczną reprezentację szkół z Lelisa. Następnie
głos zabrał dr Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki. W swym wystąpieniu podkreślił, że wprawdzie
większość walk w naszym regionie toczyła się
jesienią 1863 r., ale i tak mieszkańcy Kurpiowszczyzny znacząco zapisali się kartach powstańczej
historii a największe bitwy stoczono w okolicach
Kadzidła i Myszyńca, za co Myszyniec zapłacił
utratą praw miejskich. Dziś chodzi nam o to, by
przybliżyć mieszkańcom naszego regionu znajomość tamtych wydarzeń, bo stanowią one ważną
kartę naszej regionalnej historii – stwierdził starosta S. Kubeł.
Historyczne tło dramatycznych wydarzeń 1863
roku przedstawił dr Jerzy Kijowski z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, który wygłosił referat na temat ,,Udział mieszkańców Kurpiowszczyzny w powstaniach narodowych ze szczególnym
uwzględnieniem powstania styczniowego”. Mocno podkreślał w swoim wystąpieniu, że w czasie
zaborów każde pokolenie podejmowało próby
wyzwolenia kraju zaś Powstanie Styczniowe było
największym i najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym i dlatego właśnie jest tak ważne. (cz. I na str. 8)
Z kolei Henryk Kulesza przedstawił referat ,,Tło
historyczne Kurpiowszczyzny w drugiej połowie
XIX wieku”.
- Niewielu ludzi w kraju miało takie przywileje,

jak Kurpie. Byli jedną z
nielicznych grup społecznych, która miała
prawo do posiadania
broni. W powstańczych warunkach to
prawo okazało się
podstawą ich roli, jako
doskonałych strzelców
i przewodników po
kurpiowskiej puszczy,
a jak dowodzą badania
i liczne dokumenty w
Powstaniu Styczniowym Kurpie chętnie
pomagali, zaś za swoją pomoc nie chcieli
wynagrodzenia – powiedział H. Kulesza w podsumowaniu swojego
wystąpienia.
Ciekawym akcentem konferencji stało się
wystąpienie hobbysty i kolekcjonera Sylwestra
Kamińskiego, który opowiadał o broni, którą posługiwali się powstańcy
- Najlepsi strzelcy byli w stanie oddać z broni
palnej maksymalnie trzy strzały na minutę. Ładowana była na 12 komend. To nigdy nie była broń
myśliwska, tylko stworzona specjalnie do walki z
wrogiem. Po okresie Księstwa Warszawskiego nie
każdy Polak, który broń posiadał - pozbył się jej.
Kiedy więc przyszedł odpowiedni czas, wielu ludzi wzięło tę schowaną broń
do ręki i poszło do walki.
Kurpie byli bardzo dobrymi
strzelcami. Ze źródeł historycznych można się dowiedzieć, że byli w stanie trafić
wroga z odległości nawet
400 metrów. Jednak broni
palnej brakowało powstańcom przez cały okres walk
i dlatego tak cennymi byli
dobrzy strzelcy, tacy jak Kurpie – stwierdził Sylwester Kamiński, prezentując zebranym sposoby posługiwania
się ówczesną bronią.
Mimo tylu klęsk, jakie
przeszedł nasz naród, kul-
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tura regionu nie zaginęła. Jej szczątki są zachowywane, wiernie odtwarzane i przekazywane
następnym pokoleniom. Dowodem na to był
występ zespołu folklorystycznego Nowe Latko,
który zaprezentował na wstępie konferencji i na
jej zakończeniu i tańce ludowe oraz zaśpiewał
kurpiowskie pieśni patriotyczne. Przy tej też okazji swe umiejętności pokazało 4. młodych muzykantów grających na harmonii pedałowej. Za
swój występ zebrali gorące brawa od przybyłych
gości, wśród których byli Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki, Stefan Prusik - przewodniczący
rady powiatu, ksiądz Janusz Kotowski - proboszcz
parafii Lelis, Jan Mrozek - przewodniczący Rady
Gminy Lelis, Iwona Choroszewska-Zyśk - wiceprezes Związku Kurpiów, twórcy ludowi, nauczyciele
i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
mieszkańcy pobliskich wsi.
Organizatorami konferencji byli: Wójt Gminy
Lelis, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „PUSZCZA” w Lelisie i Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie. Wsparcia finansowego udzieliło Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
Konferencji towarzyszył kiermasz sztuki ludowej,
zwiedzanie wystaw Ośrodka Etnograficznego,
wystawa prac koła plastycznego. Konferencja
stała się także okazją do wręczenia nagród dla
uczestników I Przeglądu Pieśni Wielkopostnych,
który odbył się z inicjatywy ks. Janusz Kotowskiego w leliskim kościele parafialnym.
Anna Ogniewska
Fot. Tomasz Szczubełek
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Z życia samorządu
Sprawy obywateli w Urzędzie Gminy
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Większość indywidualnych spraw w zakresie administracji załatwiana jest w Urzędzie
Gminy w Lelisie. Pracownicy uczestniczący w
załatwianiu sprawy w miarę możliwości bezpośrednio po jej otrzymaniu przeprowadzają
niezbędne czynności, a po ich zakończeniu
– niezwłocznie nadają sprawie dalszy bieg.
Proste czynności urzędowe nie wymagające
czasochłonnego zbierania dodatkowych danych, badań w terenie itp. wykonywane są
odręcznie. W sprawach załatwianych decyzją
administracyjną zobowiązuje do takiego działania Kodeks postępowania administracyjnego,
który używa takich określeń, jak „szybko”, „niezwłocznie” itp. Niezwłocznie, w myśl K.p.a. powinny być załatwiane sprawy, które mogą być
rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów
i dowodów powszechnie znanych albo znanych
z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie. Dotyczy to także faktów możliwych
do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. W postępowaniu odwoławczym powinno
to nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Decyzje
W roku 2012 pracownicy Urzędu wydali ogółem 5761 decyzji administracyjnych, w których
rozstrzygane były indywidualne sprawy, w tym:
• 4484 decyzji wymiarowych ustalających wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego
i podatku od nieruchomości,
• 840 decyzji przyznających zwrot części podatku akcyzowego,
• 101 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
• 94 decyzje w sprawie wycinki drzew,
• 80 decyzji o czasowym zajęciu pasa drogowego i o lokalizacji zjazdów,
• 56 decyzji zmieniających decyzje wymiarowe,
• 32 decyzje z zakresu USC,
• 28 zezwoleń na alkohol,
• 18 decyzji w sprawie umorzenia podatków,
• 11 decyzje rozgraniczeniu nieruchomości,

• 8 decyzji dotyczących podatku od środków
transportowych,
• 4 decyzje dot. wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
• 3 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
• 2 decyzje określające warunki realizacji inwestycji
Liczba wydanych decyzji w stosunku do roku
2011 zmniejszyła się o 76 decyzje, tj.1,3%.
Postanowienia
Postanowienia, jako indywidualne akty administracyjne dotyczą poszczególnych kwestii
wynikających w toku postępowania, lecz nie
rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. W roku ubiegłym
Urząd wydał 212 postanowień, m.in.:
• o zgodności podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego 103,
• dotyczące podatków od nieruchomości, rozksięgowanie wpłaty -53,
• opinie w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych - 28 ,
• w sprawie podatku od środków transportowych -10 ,
• o rozgraniczeniu - 9,
• stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko - 4
• dot. uzgodnienia linii energetycznych, gazociągów w pasie drogowym - 3,
• dot. umorzenia podatku od spadków i darowizn - 2.
Liczba wydanych postanowień w porównaniu do 2011r. zwiększyła się o 34 tj. o 19,1%.
Zaświadczenia
Na podstawie żądania osoby uprawnionej
wniesionego na piśmie lub ustnie do protokołu
wszczynane jest postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia. Zaświadczenia wydaje się,
jeżeli:
• urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis
prawa,
• osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu
prawnego.
W roku 2012 wydano ogółem 1440 zaświad-

Prezent od Gminy

Fot. Antoni Kustusz

Wójt gminy Lelis Stanisław Subda oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Piersa spotkali się 21 marca we wsi Gąski z rodziną
pierwszego tegorocznego nowego mieszkańca
gminy, a więc dziecka urodzonego w Nowy Rok.
Okazało się, że 1 stycznia o godz. 14.15 urodziła
się Zuzanna Prusaczyk, córka Justyny i Konrada. Rodzice mieszkają w domu babci Danuty
Kobrzyńskiej w Gąskach. Wójt Stanisław Subda
przekazał szczęśliwym rodzicom oraz nowonarodzonej mieszkance gminy życzenia samych
szczęśliwych dni oraz zdrowia i przekazał prezenty o wartości 1 tys. zł, a w tym także fotelik do
samochodu, tak by Zuzi było bliżej do świata. (ak)

czeń, tj. o:
• posiadaniu gospodarstwa rolnego - 396 ,
• przeznaczeniu terenu w obowiązujących
planach zagospodarowania - 172,
• zameldowaniu na pobyt stały - 111 ,
• wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania
- 100,
• nadanie numeracji dla nowych budynków 42 ,
• z zakresu USC zaświadczenia i odpisy - 543,
• o utracie dowodu osobistego- 63,
• wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 8,
• podłączeniu gospodarstwa rolnego do wodociągu - 5.
Liczba wydanych zaświadczeń w stosunku do
2011 roku zmniejszyła się o 252 zaświadczenia,
tj. 14,9%.
Zaświadczenia są wystawiane niezwłocznie,
od ręki, a w przypadku konieczności dokonania
czynności technicznych lub przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego obowiązuje termin maksymalnie ustalony na siedem dni.
Skargi i sprawy do załatwienia
Z reguły pracownicy załatwiający indywidualne sprawy obywateli równolegle wykonują szereg innych zadań administracyjnych oraz zadań
o charakterze gospodarczym. Nasilenie prac
tego typu jest różne na poszczególnych stanowiskach. Każdy pracownik stara się sprawnie załatwiać sprawy obywateli, bez zbędnego oczekiwania w kolejkach. Najczęstszymi problemami,
z jakimi zwracali się interesanci były:
1. sprawy podatkowe w zakresie wymiaru i
poboru zarówno podatku rolnego i od nieruchomości, jak również podatku od środków
transportowych,
2. budowa i modernizacja dróg na terenie
gminy,
3. brak stałego źródła dochodu, zwłaszcza w
rodzinach wielodzietnych, bezrobocie,
4. zanieczyszczenie środowiska oraz inne.
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek tygodnia w godzinach 9.00 – 14.00
oraz w pozostałych dniach w miarę dysponowania wolnym czasem w godzinach urzędowania. Zgłaszający się w danej sprawie interesanci
przyjmowani są bez zbędnej zwłoki. Informowani są wyczerpująco w interesującej ich sprawie.
Wójt, jak również pracownicy Urzędu Gminy
uczestniczą w zebraniach wiejskich, na których
udzielają odpowiedzi na zgłaszane problemy.
W sprawach ważnych i nie cierpiących zwłoki
o podejmowanych działaniach informuje się
mieszkańców gminy poprzez sołtysów oraz
wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie, bądź przed budynkiem Urzędu. Przewodniczący Rady Gminy Lelis przyjmuje interesantów w każdy wtorek tygodnia w godzinach
1300 – 1530.
W roku 2012 do Rady Gminy Lelis wpłynęła
1 skarga na działanie dyrektora Zespołu Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie.
Po przeprowadzeniu postępowania okazało się,
że postępowanie dyrektora było w pełni uzasadnione i zgodne z przepisami prawa. Skarga
została rozpatrzona po terminie ustawowym, o
czym była poinformowana zainteresowana.
Sporządziła: Halina Gontarzewska

Wykonanie budżetu Gminy za 2012 r.
Dochody budżetu
Dochody
budżetu
Gminy
osiągnęły
28.068,444 zł, z tego największe pozycje dochodowe stanowiły:
• Subwencja oświatowa, która wyniosła
8.001,629 zł, co stanowiło 28,5% dochodów
budżetu Gminy (w roku 2011 stanowiło to
28,2%, a kwota subwencji była mniejsza, tj.
wyniosła 7.811,275 zł),
• Subwencja wyrównawcza, która wyniosła
3.817,312 zł., co stanowiło 13,6% dochodów
budżetu (w roku 2011 stanowiło to 15,1%),
• Subwencja równoważąca, która wyniosła
391,531zł i stanowiła 1,4 % dochodów budżetu ( w roku 2011 - 1,9 %),
• Podatki od firm i podmiotów gospodarczych,
które wyniosły 2.335,888 zł i stanowiły 8,3 %
dochodów budżetu ( w roku 2011 - 9,1%),
• Dotacje na zadania zlecone z administracji
rządowej, które wyniosły 3.400,484 zł i stanowiły 12,1% ( w roku 2011 - 13,9%)
• Udział w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa (podatek dochodowy od
osób fizycznych), który wyniósł 1.953,482 zł
i stanowił 7% dochodów budżetu ( w roku
2011 - 6,6%),
• Podatki od ludności (wpłacane bezpośrednio do sołtysów i Urzędu Gminy, czyli podatek rolny, od nieruchomości, leśny i środków
transportu, które wyniosły 1,140,031 zł, co
stanowiło 4,1 % dochodów budżetu (w roku
2011 - 3,6%)
• Dochody majątkowe (dochody zewnętrzne
przeznaczane na inwestycje), które wyniosły
3.708,621 zł, co stanowiło 13,2% (w roku 2011
- 11,8%).
Wydatki budżetu
Wydatki budżetu Gminy ogółem w roku 2012
wyniosły 27.394,960 zł, z tego największe wydatki przeznaczono na:
• Oświatę – 11.977,536 zł, co stanowiło 43,7%
wydatków budżetu gminy. Dla porównania
w 2011 r. wydatki te stanowiły 48%. Tak więc
w 2012 r. dołożyliśmy z budżetu gminy do
subwencji oświatowej kwotę 3.975,907 zł, tj.
49,7% tej subwencji ,
• Na pomoc społeczną – 4.143,041 zł, co sta-
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nowiło 15,1% wydatków budżetu (w 2011 r.
- 14,6%),
Na transport, w tym drogownictwo 5,313,971 zł, co stanowiło 19,4% wydatków
budżetu gminy (w 2011 r. - 16,7%),
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 708,557 zł, co stanowiło 2,6% wydatków budżetu (w roku 2011 - 2,7%),
Na administrację publiczną, w tym koszty
funkcjonowania Rady Gminy oraz promocję
wydano 1.955,067 zł., co stanowiło 7,1% wydatków budżetu ( w 2011 r. - 6,7%),
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano 2.388,670 zł, co stanowiło 8,7%
wydatków budżetu ( w 2011 r. - 8,4%).

Wydatki inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne stanowiły około 26,7%
ogólnych wydatków budżetowych i wyniosły w
2012 r. ogółem 7,315,280 zł.
Do najważniejszych inwestycji i remontów
bieżących, które zostały wykonane w 2012 r.
należały:
1. Drogownictwo: (zobacz co zrobiono na drogach w Gminie str. 4)
2. Oświata:
• budowa placów zabaw dla dzieci w Lelisie i
Nasiadkach. W tym celu przygotowano dokumentacje techniczną oraz złożono wnioski
do pozyskania funduszy unijnych. Realizacja
tych inwestycji nastąpi w 2013 r. Na ten cel
gmina otrzymała bowiem dofinansowanie z
funduszy unijnych,
• wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Białobieli. Realizacja inwestycji nastąpi w 2013 r.
• wykonanie sportowego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole
Podstawowej w Łęgu Starościńskim za kwotę
538,689 zł, z tego 75% dofinansowanie z funduszy unijnych,
• wybudowanie oczyszczalni biologicznej przy
Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim za
kwotę 13,573 zł,
• remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Łęgu Przedmiejskim za kwotę 78,361 zł.
• Remont budynku gospodarczego przy Zespole Szkół w Obierwi za kwotę 31,191zł.

• Zakup toalet zewnętrznych przy Zespole
Szkół w Obierwi za kwotę 3.690 zł.
3. Zagospodarowanie skwerów w miejscowości
Lelis za kwotę 793,917 zł, z tego 75% pomoc finansowa z funduszy unijnych w ramach PROW.
4. Zagospodarowanie skweru oraz wykonanie
placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dąbrówka za kwotę 520,677 zł, z tego 75% środków dofinansowanych z funduszy unijnych.
5. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lelis. Koszt zakupu to 792,304
zł, z tego dofinansowanie zewnętrzne 589,994
zł, :
• Komenda Wojewódzka PSP - 75.000 zł
• środki Krajowego Systemu Ratowniczego 25.000 zł
• Oddział Wojewódzki ZOSP RP -150.000 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Warszawa - 189,999 zł
• Starostwo w Ostrołęce - 150,000 zł.
6. Remont pomieszczeń remizy OSP na potrzeby
istniejącej świetlicy wiejskiej w Lelisie – wykonano dokumentację oraz złożono wniosek o środki
finansowe z funduszy unijnych. Realizacja zadania w 2013 r .
7. Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy
wiejskiej w Łęgu Przedmiejskim. Koszt realizacji
zadania 50.000 zł, z tego dofinansowanie z funduszy unijnych kwotą 25 tysięcy zł.
Sporządził: Stanisław Subda
Wójt Gminy Lelis

Działalność gospodarcza w naszej gminie
zakończyć działalność gospodarczą. Można to
zrobić bez względu na miejsce zamieszkania w
każdej gminie na terenie całego kraju. Dodajmy,
że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej jest wolna od opłat.
Liczbę podmiotów gospodarczych podejmujących i likwidujących działalność gospodarczą
na terenie Gminy w ostatnich latach przedstawia poniższa tabela:
Lata

liczba podmiotów

Ewidencję podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową i usługową
przez sektor prywatny gmina Lelis prowadzi od
1 stycznia 1989 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej od 1 lipca
2011 r. działa Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Spis ten prowadzony jest
w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. System
opracowany przez Ministerstwo Gospodarki
to ogromna baza danych. Już teraz wchodząc
na stronę CEIDG, można nie tylko przeglądać
istniejące wpisy przedsiębiorców w całej Polsce, ale również założyć, zawiesić, wznowić lub

2007

2008 2009 2010 2011 2012

podejmujących
działalność
gospodarczą

54

71

72

76

77

68

które zrezygnowały
z prowadzenia
działaności
gospodarczej

30

42

43

42

92

49

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w rejestrze CEIDG
figurowało 352 podmioty gospodarcze z terenu
naszej gminy. W/w podmioty prowadzą, m.in.
następujące rodzaje działalności:
1. Usługi remontowo – budowlane – 93
2. Handel obwoźny – 71
3. Usługi transportowe – 69
4. Sklep spożywczo – przemysłowy- 36
5. Usługi ślusarskie – 35
6. Usługi tartaczne – 29
7. Instalacje sanitarne, elektryczne,
wentylacyjne i c.o – 43
8. Naprawa pojazdów samochodowych – 25
9. Doradztwo w zakresie prowadzenia dział.
gosp. i zarządzania – 4
10. Usługi leśne – 3
11. Pośrednictwo ubezpieczeniowe – 3
12. Produkcja gwoździ i siatki ogrodzeniowej – 5
Sporządził: Hieronim Laska
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Budownictwo drogowe w 2012 r.
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W 2012 roku na terenie gminy Lelis wykonano
następujące prace w zakresie drogownictwa.
1. Łęg Przedmiejski:
• wykonanie mapy do celów projektowych dla
potrzeb sporządzenia dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej nr 250615W,
• dostawa piasku naturalnego 0-2 w ilości 162,2
m3 z przeznaczeniem na remont dróg (ul. Fiołkowa, drogi o nr ewid .dz. 1024, 158, 683),
• dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości
881,1 m3 z przeznaczeniem na remont dróg (ul.
Fiołkowa, drogi o nr ewid. dz. 209, 1024, 983,
278, 721, 158),
• wykonanie mapy do celów projektowych dla
potrzeb sporządzenia dokumentacji technicznej na remont ul. Akacjowej,
• Przebudowa dróg oznaczonych nr ewid. dz.:
463, 423, 434, 444 w msc. Łęg Przedmiejski (roboty budowlane, nadzór, badania laboratoryjne, prace geodezyjne) – 295 743,67 zł.
Razem wydatkowano: 343 608,88 zł.
2. Białobiel:
• dostawa kruszywa naturalnego w ilości 1139,3
m3 z przeznaczeniem na remonty dróg (ul. Turkusowa, Irysowa, Frezjowa, Sasankowa, Ukośna, Liliowa, Rumiankowa, Malinowa, Różana,
Tulipanowa, Zaciszna, drogi o nr ewid. dz. 228,
153/7, 153/14, 66/18, 232),
• dostawa piasku naturalnego w ilości 217,3 m3 z
przeznaczeniem na remont dróg (dr o nr ewid.
dz. 169/6, ul. Irysowa, Turkusowa, Frezjowa),
• remont nawierzchni drogi Białobiel – Gnaty na
odc. 0,1 km poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
• zakupiono 5 tablic z oznaczeniem ulic.
Razem wydatkowano: 62 075,52 zł.
3. Siemnocha:
• dostawa kruszywa naturalnego w ilości
195,6 m3 z przeznaczeniem na remonty dróg,
• przewóz6 wywrotek gruzo - betonu z Ostrołęki do Siemnochy z przeznaczeniem na remont
drogi,
• geodezyjne wyznaczenie krawędzi drogi gruntowej (Siemnocha – Białobiel) przeznaczonej
do remontu,
• Przebudowa drogi gminnej 250611W w msc.
Siemnocha – 236 028,86 zł.
Razem wydatkowano: 251 278,20 zł.
4. Lelis:
• dostawa kruszywa naturalnego w ilości
1002,04 m3 z przeznaczeniem na remonty dróg
(m.in. ul. Sportowa, remont poboczy),
• wyznaczenie granic pasa drogowego dróg
przewidzianych do remontu,
• dostawa 410,80 m3 piasku naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg ,
• wykonanie i regulacja wysokościowa zjazdów
oraz wykonanie poboczy na ulicy Złotej w Lelisie,
• remont parkingu przy ulicy Sportowej w Lelisie
(obok remizy OSP) z wykonaniem odwodnienia, ustawieniem obrzeży i wykonaniem nowej
nawierzchni asfaltowej na powierzchni 615 m2,
• zakup tablicy informacyjnej z aktualnym rozkładem jazdy na dworzec autobusowy.
Razem wydatkowano: 90 431,75 zł.
5. Łęg Starościński:
• dostawa 348,25 m3 kruszywa naturalnego z
przeznaczeniem na remonty dróg ,

• wyznaczenie granic pasa drogowego dróg
oznaczonych,
• remont dróg dojazdowych do łąk oznaczonych
(prace przygotowawcze glebogryzarką, karczowanie pni, dowóz piasku),
• sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych działki zajętej pod drogę gminną celem uregulowania stanu prawnego,
• uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego
drogi gminnej nr 250614W na odcinku 0,8 km.
Razem wydatkowano: 49 134,31 zł.
6. Szafarnia:
Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia
kol. Ciernie (prace przygotowawcze – wydzielenie
działek pod poszerzenie, mapa dc. projektowych,
badania geologiczne) – 24 846,00 zł.
Razem wydatkowano: 24 846,00 zł.
7. Kurpiewskie:
• dostawa 449,2 m3 kruszywa naturalnego
z przeznaczeniem na remonty dróg.
Razem wydatkowano: 20 995,61 zł.
8. Łodziska:
• dostawa 324,46 m3 kruszywa naturalnego
z przeznaczeniem na remonty dróg.
Razem wydatkowano: 15 165,26 zł.
9. Długi Kąt:
• dostawa 67 m3 kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remonty dróg,
• wyznaczenie granic drogi oznaczonej nr ewid.
dz. 1009 na odc. 0,7 km wraz z rozgraniczeniem
drogi z działką 811,
• wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb wykonania remontu drogi oznaczonej nr
ewid. dz. 1009 na odc. 0,7 km,
• remont dróg dojazdowych do łąk o łącznej
długości 2 km (uformowanie korony drogi
z dowiezionego piasku, wyrównanie),
• Przebudowa drogi gminnej nr 250608W - odcinek pomiędzy drogą powiatową Lelis - Długi Kąt a drogą gminną Gibałka – Lelis (roboty
budowlane, nadzór, badania laboratoryjne) –
412 347,78 zł.
Razem wydatkowano: 442 159,29 zł.
10. Olszewka:
• dostawa 316,8 m3 kruszywa naturalnego
z przeznaczeniem na remonty dróg ,
• sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych działki zajętej pod drogę gminną celem uregulowania stanu prawnego,
• zakup tablicy z oznaczeniem przystanku autobusowego.
Razem wydatkowano: 15 385,33 zł.
11. Nasiadki:
• Wyznaczenie granic drogi oznaczonej nr ewid.
dz. 794 na odc. 0,7 km,
• dostawa 316,7 m3 piasku naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg,
• remont drogi dojazdowej do łąk (Księża Biel)
na odc. 0,3 km (uformowanie korony drogi
z dowiezionego piasku, wyrównanie).
Razem wydatkowano: 14 945,12 zł.
12. Obierwia:
• dostawa 313,2 m3 kruszywa naturalnego
z przeznaczeniem na remonty dróg,
• remont nawierzchni drogi na kol. Kurzyska odc.

1,8 km poprzez wykonanie powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni,
• zakup gruntu pod drogę wraz z opłatami.
Razem wydatkowano: 102 667,73 zł.
13. Dąbrówka:
• remont nawierzchni drogi gminnej nr
250617W na odc. 1 km poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.
Razem wydatkowano: 33 763,50 zł.
14. Szwendrowy Most:
• dostawa 31,1 m3 kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remonty dróg,
• wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 351,
• remont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 351 (usunięcie humusu, karp, niwelacja terenu na odc.
0,5 km),
• remont nawierzchni drogi na kol. Praga odc.
0,25 km poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.
Razem wydatkowano: 30 945,32 zł.
15. Durlasy:
• dostawa 233,9 m3 piasku naturalnego z przeznaczeniem na remont drogi,
• dostawa 213,7 m3 kruszywa naturalnego
z przeznaczeniem na remont drogi,
• remont drogi gminnej na odc. 0,4 km (wymiana gruntu, uformowanie korony drogi z dowiezionego piasku, wyrównanie).
Razem wydatkowano: 20 466,04 zł.
16. Gibałka:
• dostawa 284,3 m3 kruszywa naturalnego
z przeznaczeniem na remonty dróg .
Razem wydatkowano: 13 288,18 zł.
17. Gnaty:
• dostawa 70,6 m3 kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont drogi,
• remont drogi dojazdowej do łąk na odc. 0,7 km
(uformowanie korony drogi z dowiezionego
piasku, wyrównanie),
• wyznaczenie granic pasa drogowego,
• wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb wykonania remontu drogi oznaczonej na
odc. 0,7 km.
Razem wydatkowano: 19 890,08 zł.
18. Gąski:
• dostawa 106,6 m3 kruszywa naturalnego
z przeznaczeniem na remont drogi ,
• Przebudowa drogi gminnej nr 250618W Bienduszka – Gąski – Przeczniak – Brzozowa (roboty budowlane, nadzór, badania laboratoryjne)
– 264 326,18 zł,
Razem wydatkowano: 269 308,66 zł.
19. Płoszyce:
dostawa 256,75 m3 kruszywa naturalnego
z przeznaczeniem na remonty drogi,
dostawa 195,2 m3 piasku naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg.
Razem wydatkowano: 15 601,94 zł.
20. Szkwa:
• dostawa 463,9 m3 piasku naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg (łąki Szkwieńskie).
Razem wydatkowano: 8 558,95 zł.
Opracował: Radosław Parzych

Wiekowy jubileusz
W gronie licznie zebranej rodziny oraz dostojnych gości mieszkanka Łęgu Przedmiejskiego Józefa Laskowska obchodziła 3 kwietnia swoje 100-letnie urodziny. Pani Józefa, od
1986 r. wdowa, która zamieszkuje w domu syna
i synowej, znana jest z doskonałej kondycji,
jako miłośniczka grzybobrania, któremu poświęcała każdą wolną chwilę, gdy tylko zdro-

ścicieli Przychodni Lekarskiej „Mak-Med.”, w
której leczona jest pani Józefa, jak widać było
w trakcie jubileuszowego spotkania z dobrym
skutkiem. W imieniu władz Gminy życzenia
przekazali główny specjalista Stefan Prusik oraz
kier. USC Czesława Ziemak. Jubilatka otrzymała także od władz Gminy prezent w postaci
kuchni gazowo-elektrycznej o wartości 1100 zł.
Wszyscy złożyli jubilatce życzenia przeżycia w zdrowiu
jeszcze długich lat.
Oprócz życzeń, kwiatów i
upominków jubilatka otrzymała list gratulacyjny od Premiera RP Donalda Tuska, a z
ZUS specjalny comiesięczny
dodatek do emerytury. W
skierowanym do Jubilatki liście premier napisał ,,Dane
było Pani przeżyć cały wiek
naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości
z nią związanych. Tak długie
życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków . Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie,
ponieważ Pani sędziwy wiek
jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem’’.
Po życzeniach wszyscy odśpiewali „Dwieście lat” oraz
wznieśli toast lampką szampana, a także skorzystali z
okazji do wspólnej, rodzinnej
Fot. Antoni Kustusz
fotografii. (ak)

wie dopisywało. Jubilatka urodziła 5 synów i
córkę, z sześciorga dzieci obecnie żyje czworo.
Babcia, jak wszyscy mówią na jubilatkę, doczekała się dziewiętnaścioro wnucząt, trzydzieścioro sześć prawnucząt i troje praprawnucząt.
Uroczystość jubileuszowych urodzin zgromadziła wokół jubilatki część rodziny oraz przedstawicieli: Urzędu Wojewódzkiego, ZUS i wła-

XXX Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
W tym roku zadaniem artystów uczestniczących już w XXX Kurpiowskich Prezentacjach
Artystycznych było wykonanie pieśni i piosenek
kurpiowskich o tematyce weselnej oraz melodii
i tańców z regionu kurpiowskiej Puszczy Zielonej i Białej. Rywalizowali ze sobą soliści i grupy
śpiewacze w kategoriach wiekowych oraz kapele kurpiowskie. Prowadził, jak zawsze gościnny
Jerzy Białobrzewski, a na scenie pojawiły się weselne stoły oraz gościńce.
Z okazji jubileuszu odbyła się także sesja popularnonaukowa przygotowana przez Instytut
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Kurpiologia - dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej”. Wydano również okolicznościowe foldery i
materiały.
Jury w składzie Małgorzata Cybulska- Braun
- przewodnicząca, Apolonia Nowak - członek i
Alina Chalińska - sekretarz po wysłuchaniu 62
uczestników, pochodzących z terenu Puszczy
Zielonej i Białej woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, wyróżniło najlepszych, a
wśród nich przedstawicieli naszej gminy. Jerzy
Dawid otrzymał wyróżnienie w kategorii solistów od 27 do 60 lat, a Henryk Kulesza zajął wraz
z Marianną Bączek I miejsce w kategorii soliściseniorzy pow. 60 lat. W innych kategoriach nasi
przedstawiciele nie uczestniczyli.
Warto przy tym odnotować uwagę, jaką

uczyniło jury na zakończenie prezentacji. Otóż
zapisano, że jury ,,sugeruje się, żeby dziewczynki do lat 14 nie nosiły czółek tylko zaplecione
warkocze ze skromną wstążką’’. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Bezpiecznie na wsi
- powiedz STOP
upadkom
Placówka Terenowa KRUS w Ostrołęce rozstrzygnęła II edycję konkursu „Bezpiecznie na
wsi - powiedz STOP upadkom”. Celem konkursu
jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym
ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania
upadkom.
W I etapie konkursu, na terenie działania
Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce uczestniczyło 349 uczniów z 28 szkół. Najwięcej prac
wpłynęło ze szkół podstawowych z gminy Lelis
- 67 oraz z gminy Kadzidło - 66. Prace wykonane
były różnymi technikami: malowane kredkami,
farbami, wyklejane bibułą, plasteliną, tkaniną a
nawet sianem, słomą i ziarnami.
Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli PT KRUS w Ostrołęce i Starostwa Powiatowego
w Ostrołęce dokonała oceny prac uczniów w
dwóch kategoriach wiekowych: grupa I - klasy 0
- 3 i grupa II - klasy 4 - 6. Niestety liczba nadesłanym prac z gminy Lelis nie przełożyła się na ich
wysoką ocenę i nasi uczniowie nie znaleźli się w
gronie wyróżnionych. (ak)
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V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
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Finał V edycji Powiatowego Konkursu Języka
Angielskiego w kategorii szkół podstawowych
dla klas IV- VI odbył się 11 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Białobieli. Ogółem w I etapie
konkursu uczestniczyło 227 uczniów z 15. szkół
podstawowych z gmin: Baranowo, Kadzidło,
Lelis, Łyse, Olszewo- Borki, Troszyn. Do finału
zakwalifikowało się 45 uczniów. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Starosty
Powiatu Ostrołęckiego Stanisława 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, upowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, a także
motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
Tegoroczną organizację konkursu wspomogły następujące firmy: „Kugiel”, Piekarnia
Kurpiowska „Serafin”, „Sweet Serwis” Urszula
Gosiewska, a także wydawnictwa „OXFORD” i
„MACMILLAN”.
Wyniki konkursu:
•
Klasa IV: I miejsce: Eliza Bednarczyk,
SP Troszyn, II m.: Wiktoria Kaczyńska, SP Białobiel, III m.: Szymon Białobrzeski, SP Białobiel;
•
Klasa V: I miejsce: Jakub Wysocki, SP

Troszyn, II m.: Ewa Kord, SP Antonie, III m.: Michał
Niedźwiedzki, SP Obierwia;
•
Klasa VI: I miejsce: Emilia Grzyb, SP
Lelis, II m.: Paulina Panuś ,SP Baranowo, III m.: Iga
Zielińska, SP Troszyn;
•
Wyróżnienia: Julia Samsel, kl. V SP
Czarnia, Zuzanna Parzych, kl. VI SP Łyse, Daniel
Piankowski, kl. V SP Serafin, Magdalena Kruczyk

Nasi pierwszoklasiści

, kl. VI SP Łęg Przedmiejski, Karolina Ogniewska,
kl. VI SP Dylewo, Natalia Nadolna, kl. VI SP Łęg
Starościński, Kacper Wołosz , kl. IV Olszewka, Julia Pulwin, kl. IV SP Nasiadki, Marek Puławski , kl.
IV SP Dąbrówka.
Beata Modzelewska
fot. archiwum

Zachowajmy
bezpieczeństwo
w ruchu drogowym

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Szkoła Podstawowa w Olszewce

Fot. Antoni Kustusz

W Zespole Szkół w Lelisie odbyły się 26 marca gminne eliminacje XXXVI Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
w kategorii szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.
W eliminacjach gminnych uczestniczyło 8
drużyn ze szkół podstawowych i 3 drużyny ze
szkół gimnazjalnych . Każdy uczestnik eliminacji rozwiązywał test i wykonywał zadania praktyczne pokonując rowerowy tor przeszkód.
Drużyna z największą liczbą punktów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum przechodziła do eliminacji powiatowych.
Wyniki:
kategoria szkoły podstawowe, klasy IV-VI:
I miejsce - SP Nasiadki – 83 pkt., II m. - SP
Białobiel – 79 pkt., III m. -SP Łęg Przedmiejski
– 76 pkt., IV m. - SP Olszewka - 75 pkt., V m. - SP
Dąbrówka – 71 pkt., VI m. - SP Łęg Starościński
– 67 pkt., VII m. - SP Lelis – 63 pkt., VIII m. - SP
Obierwia – 47 pkt.;
kategoria gimnazja publiczne:
I miejsce - PG Obierwia - 56 pkt., II m. PG Lelis
- 49 pkt., III m. – PG Łęg Przedmiejski - 38 pkt..
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się
: drużyna SP Nasiadki i drużyna PG Obierwia.
Niestety, w finale powiatowym, który odbył się
19 kwietnia w ZS w Baranowie nasze drużyny
nie odniosły sukcesu.
Andrzej Przeradzki

Ogólnopolski konkurs językowy Fun English Bezpieczna
droga do szkoły
W Zespole Szkół w Obierwi zakończoną kolejną, tj. IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu
Językowego FunEnglish.pl, przeznaczonego dla
dzieci w wieku 6-12 lat, Celem konkursu było
promowanie nauki języka angielskiego z wykorzystaniem multimediów oraz wyłonienie najzdolniejszych dzieci z całego kraju. W jego organizację aktywnie włączyła się Filia Biblioteczna
w Obierwi. W eliminacjach, które przeprowadzono od 9 do 12 kwietnia uczestniczyło 25
uczniów Zespołu Szkół w Obierwi zarejestrowanych w programie FunEnglish w bibliotece. Konkurs odbywał się z podziałem na sześć kategorii
wiekowych (w klasach I-VI), dzięki czemu uczestnicy współzawodniczyli wyłącznie ze swoimi
rówieśnikami. Taki system pozwolił uczniom na
sprawdzenie posiadanych umiejętności językowych oraz jednoczesne poznanie edukacyjnych

możliwości wykorzystania komputera w nauce.
Szczególne gratulacje należą się Michałowi Niedźwieckiemu (kl.V), który jako jedyny z
uczestników przeszedł do II etapu konkursu zostając przy tym finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Językowego FunEnglish.pl.
Najlepszy wynik w poszczególnych klasach
uzyskali:
•
Michał Niedźwiecki – kl. V
•
Zuzanna Szczepanek – klasa I
•
Paulina Szymczyk – kl. IV
•
Wiktoria Wiśniewska – kl. III
Liczymy na to, że udział w konkursie będzie
dla wszystkich jego uczestników motywacją do
dalszej nauki języka angielskiego poprzez atrakcyjną formę, przy jednoczesnym wykorzystaniu
komputera w pożyteczny sposób. (BZ)

Witamy nowych czytelników!
Nic nie jest w stanie zastąpić książki. Początkowo tylko wsłuchując się w głos rodziców,
następnie czytając samodzielnie dziecko ćwiczy pamięć, koncentrację i rozwija wyobraźnię.
Czytanie to także nauka dobrego wychowania,
kultury, zrozumienia innych. Dlatego właśnie
promocja czytelnictwa to główny cel działalności każdej biblioteki. Jedną z form takiej pracy
stanowi uroczystość pasowania na czytelnika,
które na stałe zapisało się w kalendarz działań
promocyjnych bibliotek w Dąbrówce, Łęgu
Przedmiejskim i Łęgu Starościńskim.
Tegoroczne uroczystości pasowania poprzedzone były lekcjami bibliotecznymi, podczas
których uczniowie poznawali bibliotekę, jej
zbiory i zasady zachowania. Zostali zapoznani
z zasadami właściwego posługiwania się książkami, ich poszanowania oraz samodzielnego
wypożyczania.
W dniu uroczystości uczniowie prezentowali
swoje umiejętności, rozwiązywali przygotowane zadania i zagadki, przygotowane w celu
sprawdzenie gotowości ,,pierwszaków’’ do zostania pełnoprawnymi czytelnikami.
Następnie przyszedł czas na uroczyste złożenie przyrzeczenia potwierdzone własnoręcznym podpisem. Pierwszoklasiści przyrzekali

szanować książki, korzystać z ich mądrości oraz
sumiennie wykonywać obowiązki czytelnika. Na
pamiątkę otrzymali dyplomy i książeczki ufundowane przez GBP w Lelisie oraz informację
skierowaną do rodziców.
Oto lista nowych czytelników naszych filii
bibliotecznych:
Filia Biblioteczna GBP w Dąbrówce: Dawid
Ejzemberg, Jakub Gorczyca, Zuzanna Gorczyca,
Emilia Pianka i Paweł Wódecki;
FB w Łęgu Przedmiejskim: Wiktoria Berkowska, Andrzej Bieńkowski, Michał Dąbrowski,
Robert Łukasz Dobies, Wiktor Gontarz, Julia Karczewska, Paweł Kowalski, Aleksandra Kozłowska, Alicja Kurpiewska, Natalia Kurpiewska, Patrycja Kurpiewska, Anna Laskowska, Martyna
Łępicka, Oliwia Mrozek, Patryk Olender, Filip Pędzich, Wojciech Polewaczyk, Marta Prajs, Maciej
Raszkiewicz, Martyna Tonder, Mateusz Zawrotny, Izabela Zera, Małgorzata Sul;
FB w Łęgu Starościńskim: Mateusz Mielnicki,
Michał Nalewajk, Wiktoria Kurpiewska, Mikołaj
Prusiński, Małgorzata Łępicka, Jan Łępicki, Maja
Staśkiewicz, Paweł Szymczyk, Amelia Kawałek.

W Zespole Szkół w Lelisie odbyły się 26 marca
gminne eliminacje konkursu „Bezpieczna droga
do szkoły” organizowanego pod patronatem Samorządu Województwa Mazowieckiego w kategorii szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.
Każdy uczestnik eliminacji gminnych rozwiązywał test i wykonywał zadania praktyczne na
rowerowym torze przeszkód. Do finału powiatowego zakwalifikowały się następujące osoby:
Kategoria szkoły podstawowe, klasy IV-VI:
•
Dziewczęta
1.
Kamila Duszak , 28 pkt., SP Nasiadki,
2.
Ewa Dzięgielewska , 25 pkt., SP Olszewka ,
3.
Marta Mielnicka , 31 pkt., SP Lelis,
4.
Karolina Piersa, 29 pkt., SP Białobiel,
5.
Violeta Jarzyło , 26pkt., SP Łęg Przedmiejski,
•
Chłopcy
1.
Mateusz Puławski Mateusz , 27 pkt.,
SP Dąbrówka,
2.
Jakub Prajs , 28 pkt., SP Nasiadki,
3.
Mateusz Olech , 26 pkt., SP Olszewka,
4.
Kacper Staśkiewicz , 26 pkt. SP Łęg Starościński,
5.
Paweł Prusik , 27 pkt., SP Białobiel.
Kategoria: gimnazja publiczne, klasy I-II:
•
Dziewczęta
1.
Anna Duszak , 23 pkt., PG Obierwia,
2.
Karolina Dzięgielewska , 16 pkt., PG
Obierwia,
3.
Milena Bacławska , 17 pkt., PG Obierwia ,
4.
Patrycja Ejzemberg , 19 pkt., PG Lelis,
5.
Ewelina Choroszewska , 13 pkt., PG
Lelis,
•
Chłopcy
1.
Jakub Kaczyński , 17 pkt., PG Lelis ,
2.
Mateusz Bieńkowski , 17 pkt., PG Lelis,
3.
Dominik Puchalski , 15 pkt., PG Lelis,
4.
Szymon Zięba , 16 pkt., PG Łęg Przedmiejski,

(MA, JM)
Fot. archiwum

Na zdjęciu najlepsi uczniowie z SP Nasiadki

Ojcowie w szkole…
W Szkole Podstawowej w Białobieli 20 marca odbył się dzień otwarty dla ojców i nie tylko
pod hasłem „Jak być bohaterem dla własnego
dziecka?”. W miłej atmosferze przy kawie i cieście
licznie zgromadzeni mężczyźni zgłębiali tajniki
ojcostwa, a następnie uczestniczyli w projekcji filmu „Odważni” traktującego o męskich decyzjach,
które zmieniają życie. Pomysłodawcą spotkania
był Dominik Białobrzeski. Organizacją zajęła się
Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz stowarzyszenie Integra Progressio, które użyczyło film
„Courageous” – „Odważni”. Konferencję na temat
ojcostwa poprowadził Krzysztof Jankowski. W
dyskusji uczestniczyli również dyr. szkoły Urszula
Wielczyk, wójt Gminy Lelis Stanisław Subda, asp.
Radosław Marias, Dominik Białobrzeski oraz prezes Stowarzyszenia Integra Progressio Piotr Majk.
Justyna Rzewnicka
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Mieszkańcy Kurpiowszczyzny w Powstaniu Styczniowym
150 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, patriotyczna część społeczeństwa polskiego, kierowana
przez obóz ,,czerwonych’’, uprzedzając decyzję
rządu carskiego o tzw. brance czyli imiennym
powoływaniu do rosyjskiej służby wojskowej
młodzieży polskiej, rozpoczęła zryw powstańczy,
który przeszedł do historii pod nazwą Powstania
Styczniowego. Ze względu na brak regularnej
armii polskiej, zlikwidowanej po powstaniu li-

8
Fot. Tomasz Szczubełek

stopadowym, była to przede wszystkim walka
o charakterze partyzanckim. Jednak do okresu
zwanego Powstaniem Styczniowym zaliczamy
nie tylko czas trwania walki, czyli od 22 stycznia
1863 do końca wiosny 1864 r., ale także lata 18611862, czyli lata pokojowych manifestacji w Królestwie, a nawet powstawanie pierwszych tajnych
kółek, tj. czas od 1857 r.
Lata 1861-1862 przyniosły wzrost nastrojów
patriotycznych w Królestwie Polskim. Wyrazem
masowego ruchu narodowego były liczne, publiczne manifestacje, głównie o charakterze religijnym, mające miejsce w Warszawie, ale również
i w innych miastach i miasteczkach, w tym także
na Mazowszu. W celu ich powstrzymania i ostrzeżenia Polaków przed ewentualnym wybuchem
powszechnego powstania władze carskie wprowadziły 14 października 1861 r. stan wojenny na
terenie całego Królestwa. W guberni płockiej zarządzenie o stanie wojennym wydał gen. Rożnow
w dniu 20 października. Wprowadzony został zarząd wojskowo-policyjny, a wykonanie zaleceń
powierzono naczelnikom wojennym. W powiecie ostrołęckim naczelnikiem mianowano ppłk.
Pietrowa, będącego dowódcą 3 baterii 2 polowej
artyleryjskiej brygady stacjonującej w Ostrołęce,
a ściśle z nim współpracował kpt. Denisewicz naczelnik ostrołęckiej komendy żandarmów, o którym wiemy, że został wzięty do niewoli podczas
jednej z największych i zwycięskich dla Polaków
bitew Powstania Styczniowego pod Stokiem (kilka kilometrów od Ostrowi Maz. na trakcie ostrołęckim) stoczonej w nocy z 4 na 5 maja 1863 r. Na
rozkaz dowódcy oddziału Ignacego Mystkowskiego skazany został na karę śmierci i powieszony na sośnie w uroczysku „Moczydło”.
Kolejnym czynnikiem, który powodował
wzrost niepokojów społecznych, było to, że na
początku 1862 r. zatwierdzone zostały nowe
dyrektywy dotyczące działań pacyfikacyjnych
mające na celu szybsze użycie wojska w razie
potrzeby.
W tym też czasie Polacy rozpoczęli przygotowywanie planu powstania. Głównym jego autorem był absolwent carskiej Akademii Sztabu
Generalnego i ówczesny kwatermistrz 4 brygady
piechoty kapitan Jarosław Dąbrowski. Plan ten
zakładał opanowanie Warszawy wraz z nowo wy-

budowaną po upadku powstania listopadowego
Cytadelą oraz twierdzy Modlin (40 km na północ
od Warszawy) gdzie znajdowały się największe w
Królestwie Polskim magazyny z bronią (800 dział
i ponad 74 000 karabinów). Zakładano ścisłe
współdziałanie ze spiskowcami w armii carskiej
stacjonującej na ziemiach polskich i wciągnięcie
do walki szerokich mas ludowych, ale ze względów konspiracyjnych dopiero po ogłoszeniu
powstania. Niestety, sprawy skomplikowały się
po wykryciu spisku w wojsku rosyjskim i przeprowadzeniu dyslokacji wojsk w garnizonach na
obszarze Królestwa. Aresztowano także Jarosława Dąbrowskiego wraz z grupą jego współpracowników. Równocześnie margrabia Aleksander
Wielopolski, naczelnik Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego, zwolennik ugody z caratem i
przeciwnik powstania, chcąc przeszkodzić jego
wybuchowi zapowiedział 6 października 1862 r.
pobór do armii carskiej systemem „branki” czyli
przymusowego zabierania poborowych z domów według list przygotowanych przez władze.
Wcielenie do wojska, w którym służba trwała kilkanaście lat, było nieszczęściem dla powołanych
i de facto uniemożliwiłoby wybuch powstania.
Najdogodniejszym terenem do prowadzenia
działań powstańczych byłby teren z jednej strony
ułatwiający tę walkę, a z drugiej zaś utrudniający przeciwdziałania regularnej armii. Taki teren,
dzięki swemu ukształtowaniu, zalesieniu, sieci
wodnej i stanowi dróg, powinien zapewnić zorganizowanie bezpiecznych obozów partyzanckich, koncentrację rozproszonych oddziałów,
skuteczne prowadzenie różnych akcji bojowych
i możliwość bezpiecznego skrycia się przed nieprzyjacielem. Umożliwiać powinien także dogodne zaopatrywanie oddziałów partyzanckich
w żywność i uzbrojenie. Idealnym byłby więc
teren górzysty, mocno pofałdowany, zalesiony,
posiadający wodne przeszkody naturalne a więc
rzeki, jeziora i bagna, pozbawiony dobrych dróg
i zamieszkały przez ludność sprzyjającą partyzantom.Takim kryteriom idealnie odpowiadał
teren Mazowsza Północnego i dlatego w planach
władz powstańczych miało ono stanowić bardzo
ważny teren działań militarnych. (..)
Ożywienie ruchu niepodległościowego na
Kurpiach, podobnie jak i w całym Królestwie
nastąpiło na początku lat sześćdziesiątych. Również w Ostrołęce 26 maja 1861 r. odbyła się patriotyczna manifestacja, którą zorganizowano w
30-tą rocznicę bitwy stoczonej w tym mieście,
w powstaniu listopadowym. Za aktywny udział
w manifestacji zostali aresztowani i wywiezieni
do twierdzy modlińskiej dwaj księża - Michał Wiśniewski z Ostrołęki i Michał Nowek z Rzekunia,
a ich pożegnanie przed domem pocztowym w
Ostrołęce zakończyło się starciem z policją carską. W wydarzeniach tych uczestniczyli także
mieszkańcy Puszczy Zielonej.
Zaniepokojony rząd carski wzmocnił garnizon w Ostrołęce, wysłał także wojsko do wielu
kurpiowskich miejscowości, m. in. do Gontarzy
gdzie od listopada 1862 r, stacjonowała piechota
rosyjska oraz oddział 50 kozaków.
Pod koniec 1862 r. działalność organizacyjną
zarówno w rejonie Łomży, Tykocina, jak też i w
Puszczy Zielonej rozwinął przybyły z Warszawy
Władysław Cichorski, pseudonim ,,Zameczek’’.
Utworzony w dniu wybuchu powstania 22
stycznia 1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy
wydał manifest programowy, wzywający naród

polski, litewski i „ruski” do ostatniej walki z zaborcą oraz ogłosił całkowite zniesienie różnic stanowych i wszelkich przywilejów oraz natychmiastowe uwłaszczenie. Warunki do prowadzenia walki
zbrojnej były bardzo trudne. Polacy od ponad 30
lat nie mieli własnej armii, ludność była więc nie
obyta z bronią i służbą wojskową. Broni zresztą
było niewiele. Zakupywano ją za granicą głównie
w Belgii, ale były kłopoty z jej dostarczeniem do
kraju, a znaczne jej ilości przechwytywali Prusacy
i Austriacy.
W powstaniu tym, podobnie zresztą jak i w
innych narodowych zrywach, liczny był udział
mieszkańców Kurpi, którzy wykazali się szczególnym męstwem i patriotyzmem. Całe Kurpie
nasze, duch dobry” - informował Rząd Narodowy organizator powstania na tym terenie, major
Władysław Brandt już w dniu 10 lutego, a w kilka
miesięcy później pisał: Lud ten poczciwy, sprawie
naszej przychylny, ciągle nalega, by mu dać broń
i chce przypomnieć, jak dzielnym jest Kurp, jak
wysoko miłuje kraj, jak żadnych najeźdźców, tak
jak niegdyś szwedzkich, tak dziś pruskich i moskiewskich nie cierpi.
Znany pamiętnikarz, a przy tym dowódca
jednego z oddziałów powstańczych, Bronisław
Deskur wspominał: Kiedy w 1863 r. gruchnęła
po kraju wieść o powstaniu, zahuczało w niskich
chatach kurpiowskich niby w ulach. Trza się bić uradziła wioska - w lasy bież, strzelbę chwyć, w
kim dusza kurpiowska. Byłem świadkiem w tych
stronach, jak we wszystkich kuźniach wiejskich
przekuwano na gwałt kosy, a masy włościan, nie
wołane jeszcze, zaczynały się już zbierać. Gdyby
była broń, cała ludność kurpiowska stanęłaby do
walki - nie trzeba by jej było werbować.
Rząd carski przewidując ewentualność powstania na Kurpiowszczyźnie zgromadził tu dość
znaczne siły rozlokowane w miejscowościach
okalających puszczę, tj. w Ostrołęce, Przasnyszu,
Makowie, Chorzelach, Jednorożcu, Gontarzach i
w Krasnosielcu oraz położonych nieco dalej miastach takich, jak Ostrów, Łomża, Szczuczyn, czy
też Mława. Ogółem liczebność wojska rosyjskiego w tych miejscowościach wynosiła około 3 tysięcy natomiast w całym województwie płockim i
augustowskim około 15 tysięcy. Najliczniejszy był
garnizon przasnyski liczący 800 żołnierzy, w tym
sztab oraz 2. i 7. kompania 22 Niżegorodzkiego
Pułku Piechoty, oddział inwalidów i sotnia kozaków dońskich. Niewiele mniejsze siły, liczące 700
żołnierzy, stacjonowały w Ostrołęce. Składały się
one z 5 kompanii Niżegorodzkiego Pułku Piechoty, 5 batalionu artylerii, sotni 18 pułku kozaków
dońskich i oddziału inwalidów. W pozostałych
miejscowościach było po 200-300 żołnierzy z 22
Niżegorodzkiego i 24 Sybirskiego Pułku Piechoty oraz kozacy dońscy i działa. Natychmiast po
wybuchu powstania 23 stycznia 1863 r. głównodowodzący wojskami rosyjskimi w Królestwie
gen. Edward Ramsay dokonał podziału obszaru
Królestwa na okręgi wojskowe, wydal rozkaz o
koncentracji wojska w kilkunastu ważniejszych
punktach strategicznych , m. in. w Łomży, Przasnyszu, Pułtusku i Ostrołęce, a dzień później tj.
24 stycznia został przywrócony stan wojenny.
Na czele płockiego okręgu wojennego stanął
dowódca 6 Dywizji Piechoty, gen. Włodzimierz
Siemieka.			
Jerzy Kijowski
Cz. I referatu wygłoszonego 18 kwietnia na konferencji z okazji 150-rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego. Cz. II w następnym numerze WGm.

I Przegląd Pieśni Wielkopostnych
Po raz pierwszy w kościele p.w. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Lelisie 17 marca odbył
się Przegląd Pieśni Wielkopostnych zorganizowany wspólnie przez proboszcza parafii w Lelisie ks. Janusza Kotowskiego i GOK-O w Lelisie.
Uczestnicy korzystali z dobrej akustyki parafialnego kościoła i zaprezentowali przed jego ołtarzem następujące pieśni: członkowie zespołu
,,Nowe Latko’’
- grupa młodsza dziewczęta - ,,Ach mój Jezu’’
i ,,Płaczcie anieli’’; - grupa starsza dziewczęta ,,Jezu Chryste Panie miły’’ i ,,Ogrodzie Oliwny’’;
- grupa młodsza chłopcy - ,,Odszedł Pasterz,, i
,,W krzyżu cierpienie’’;

- grupa starsza chłopcy - ,,Ludu, mój ludu’’
oraz ,,Wisi na krzyżu’’; Piotr Orzechowski z Lelisa - ,,Krzyżu Chrystusa’’, Kazimiera Marzewska z
Durlas - ,,Matko Bolesna’’, Alina Kowalska z Durlas - ,,Ogrodzie Oliwny’’, uczennice z Zespołu
Szkół w Obierwi i Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - ,,Golgoto’’, ,,Pewnej nocy łzy z oczu mych’’
oraz ,,Zbawienie przyszło przez krzyż’’. Dyplomy
i główne nagrody zostały wręczone 18 kwietnia
podczas konferencji popularno-naukowej pt.
,,150 rocznica powstania styczniowego’’, w sali
GOK-O. (ak)
Fot. Tomasz Szczubełek

Tuż powyżej średniej
nikogo nie cieszy
Według badań Biblioteki Narodowej w 2012
roku 56 proc. Polaków nie zajrzało do jednej
książki, więcej niż 6 książek przeczytało tylko 12
proc.. We Francji natomiast nie czyta książek 31
proc. społeczeństwa, zaś w Czechach zaledwie
17 proc. (www.bn.org.pl z dnia 10.04.2013r.).
A jak wygląda sytuacja w naszej gminie? Podsumowując działalność w roku 2012 w Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lelisie dane są bardziej
optymistyczne, chociaż wyniki nieco powyżej
średniej krajowej nikogo nie mogą cieszyć. Tak
więc w gminie Lelis czyta książki 14,67 proc.
mieszkańców, zaś w powiecie ostrołęckim 13,42
proc. a w woj. mazowieckim 18,83 proc. populacji mieszkańców.
W roku 2012 w Gminie Lelis zarejestrowano
1323 czytelników i jest to o 11 czytelników więcej w porównaniu z rokiem 2011. Wypożyczono
ogółem 15 327 książek na zewnątrz bibliotek, a
na miejscu udostępniono 4453 książki.
Na podstawie dokonanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce analizy działalności bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego w roku 2012 uzyskano następujące
dane wg uszeregowania wskaźników na 100
mieszkańców. Pod względem ilości czytelników
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie uplasowała się na trzecim miejscu (podobnie zresztą,
jak w roku 2011), natomiast pod względem
wypożyczeń na czwartym miejscu. Jeśli chodzi
o wskaźnik zakupu nowości do zbiorów GBP to
nasza biblioteka przesunęła się wyżej – na drugie miejsce. Na 100 mieszkańców naszej gminy
zakupiono bowiem 13,70 woluminów.
Barbara Sęk

Liczy się chęć i cierpliwość
Konkurs na wykonanie kurpiowskich palm
wielkanocnych, ogłaszany od kilku lat przez
GOK-O zdobywa sobie coraz liczniejsze grono
zwolenników. W tym roku komisja, której przewodniczył Henryk Kulesza i z Anną Ogniewską
i z Jarosławem Kraską w składzie otrzymała 23
marca do oceny 24 palmy, a w tym 6 palm stanowiło wynik zbiorowej pracy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Białobieli, Koła Plastycznego z
GOK-O w Lelisie, Zespołu Szkół w Lelisie, Zespołu Szkół w Lelisie - klasa opiekun medyczny oraz
Szkoły Podstawowej w Obierwi kl. IV.
Komisja przyznała następujące miejsca
w kategorii prac zbiorowych: I miejsce - Zespół Szkół w Lelisie oraz Koło plastyczne z
GOK-O w Lelisie (grupa starsza), II miejsce
- Zespół Szkół w Lelisie - klasa opiekun medyczny oraz Szkoła Podstawowa w Obierwi,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Białobieli i

Koło plastyczne z GOK-O w Lelisie (grupa młodsza). Natomiast w kategorii prac indywidualnych najlepiej prezentowały się palmy, które
wykonały: Joanna Bastek - zam. Nasiadki gm.
Lelis, Krystyna Tomczak - zam. Białobiel gm. Lelis oraz Malwina Glinowiecka - zam. Olszewka
gm. Lelis. Wykonawcy palm otrzymali nagrody

Fot. Tomasz Szczubełek
pieniężne ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kulturalno-Oświatowy w Lelisie, a palmy, które
zajęły I, II i III miejsca wytypowano na konkurs
,,Palma Kurpiowska Łyse 2013’’, gdzie jak się dowiedzieliśmy palma ZS w Lelisie zajęła II miejsce,
a pozostałe otrzymały wyróżnienia. (ak)
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Strażacy podsumowali rok pracy
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W trakcie posiedzenia Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP, które odbyło się 12
kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
dokonano oceny przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, a także podsumowano roczną działalność strażaków na rzecz
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie.
Jak poinformował dh Stefan Prusik, prezes
zarządu OGm ZOSP zebrania sprawozdawcze w
jednostkach OSP na terenie gminy odbyły się z
wysoką frekwencją i zgodnie z ustalonym harmonogramem zebrań, a więc w OSP Dąbrówka
– 9 marca, OSP Łęg Przedmiejski – 16 marca i
OSP Lelis – 2 marca. W zebraniach uczestniczyło
94 członków czynnych, 1 członek honorowy i 3
członków wspierających.
Ze sprawozdań, jakie przedstawiono na tych
zebraniach wynika, iż jednostka OSP w Lelisie
uczestniczyła 80 razy do akcji , w tym 35 razy w
gaszeniu pożarów. Jednostka wyjeżdżała 5 razy
poza teren Gminy. Ponadto strażacy z OSP w
Lelisie prowadzą działalność prewencyjną poprzez: wygłoszenie 6 pogadanek, w tym 5 dla
dzieci i młodzieży, prenumeratę czasopism strażackich (Strażak, Przegląd Pożarniczy, Strażak

Mazowiecki,) oraz współpracuje ze strażakami
na Litwie . Jednostka uczestniczyła w zawodach
gminnych gdzie zajęła I miejsce, a celem poprawy strażackiej sprawności
przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla 24
członków OSP i 10 członków MDP. Dodajmy, że
w ramach prac społecznych uporządkowano
piwnicę w remizie.
Z kolei OSP w Łęgu Przedmiejskim uczestniczyła 10 razy w akcjach ratowniczych, w tym
przy gaszeniu pożarów- 6 razy , w likwidacji
miejscowych zagrożeń – 4 razy. Strażacy z Łęgu
w czynie społecznym przygotowali remizę do
remontu i dokonali montażu instalacji elektrycznych, wygłaszali pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz prenumerowali strażackie czasopisma.
Również OSP w Dąbrówce uczestniczyła 2
razy w akcjach ratowniczych, w tym przy gaszeniu pożarów- 1 raz i w likwidacji miejscowych
zagrożeń - 1 raz. Społecznie druhowie wykonali
nawierzchnię placu przy remizie z kostki betonowej.
Po dyskusji, w której dominowały sprawy bieżące, jak konieczność wykonania badań lekarskich, udział w zawodach powiatowych (23.06),

Zima w oczach dziecka
„Zima w oczach dziecka” to hasło przewodnie
imprez czytelniczych, jakie w ostatnich dniach
kalendarzowej zimy miały miejsce w Filiach Bibliotecznych w Dąbrówce, w Łęgu Przedmiejskim oraz w Łęgu Starościńskim. Uczestniczyli
w nich uczniowie Oddziałów Przedszkolnych,
klas I-III, opiekunowie przybyłych grup, rodzice
oraz dyrektorzy szkół. Głównym celem spotkań
było popularyzacja talentów najmłodszych czytelników oraz zachęcanie do sięgania po poezję
dziecięcą.
Goście zgromadzeni w bibliotekach wysłuchali recytacji wierszy o tematyce zimowej,
obejrzeli galerię konkursowych prac plastycznych „Zima w oczach dziecka’’, po czym przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursów - plastycznego i recytatorskiego.
Oto lista laureatów w poszczególnych filiach
bibliotecznych:
FB w Dąbrówce
Konkurs plastyczny
I miejsce :
Adrian Mrozek, Nadia Olbryś, Gabriela Stępień, II m.:
Piotr
Duszak,
Klaudia Parzych, Magda Wódecka, III m.: Malwina Chrostowska, Jakub Golik, Natalia Mikulska,
Dominika Murach, Wiktoria Popielarczyk.
Konkurs recytatorski
I miejsce: Nadia Olbryś, II m.: Wiktoria Popie-

laryczyk, III m.: Piotr Duszak, Kacper Murach;
wyróżnienia:
Mikołaj Deptuła, Roksana
Barbarska, Dominika Murach, Magda Wódecka,
Jakub Golik, Adrian Mrozek, Klaudia Parzych,
Malwina Chrostowska, Zuzanna Bałdyga.
FB Łęg Przedmiejski
Konkurs plastyczny
I miejsce: Emilia Staśkiewicz, II m.: Julia Płocharczyk, III m.: Martyna Arcichowska, wyróżnienie: Michał Arcichowski, Aleksandra Berkowska.
Konkurs recytatorski
I miejsce: Julia Kawałek, II m.: Kacper Majewski, III m.: Julia Sierzputowska, wyróżnienia:
Amelia Jeżek, Wiktoria Staśkiewicz.
FB Łęg Starościński
Konkurs plastyczny
I miejsce: Magdalena Niechoda, II m.: Amelia
Kawałek, III m.: Maja Staśkiewicz, wyróżnienie:
Miłosz Brzóska.
Konkurs recytatorski
I miejsce: Piotr Łępicki, II m.: Wiktoria Kubeł, III
miejsce: Mikołaj Prusiński,
wyróżnienia: Amelia Kawałek, Magdalena
Niechoda, Maja Staśkiewicz, Kinga Puławska,
Kacper Szymański, Wiktor Rumiński. (MA, JM)
fot. archiwum

obchody Dnia Strażaka, obowiązki strażaków w
usuwaniu skutków zdarzeń drogowych, udziału
OSP w usuwaniu skutków podtapiania budynków i gruntów, uznano, iż gminne uroczystości
strażackie odbędą się po dotarciu do gminy
i przystosowaniu do służby wozu bojowego
przeznaczonego dla OSP w Łęgu Przedmiejskim
(ak)

Fot. Antoni Kustusz

Za pan brat
z pisaniem i nie tylko…
Sześcioro uczniów z Zespołu Szkół w Obierwi pokusiło się o samodzielne wymyślenie i
napisanie baśni dla najmłodszych czytelników.
Prace przygotowano na powiatowy konkurs
literacki „Bajka dla przedszkolaka” zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ostrołęce. W bajkach nie zabrakło fantastycznych
postaci, magicznych przedmiotów, a przede
wszystkim szczęśliwego zakończenia. Jak na
baśnie przystało, wszystkie prace miały bardzo
pouczającą treść. Nie sposób w tym miejscu nie
wspomnieć o samych miłośnikach pisania. Znaleźli się wśród nich zarówno uczniowie szkoły
podstawowej (Weronika Niedźwiecka, kl. IV,
Konrad Kaczyński, kl. IV, Paulina Szymczyk , kl.IV,
Wiktoria Kowalczyk, kl.V), jak i gimnazjalistki
(Natalia Madrak, kl.I, Magdalena Ciuchta, kl.I).
Laureatką konkursu adresowanego do uczniów
szkół Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego została
nasza piątoklasistka Wiktoria Kowalczyk. „Bajka o dwóch zajączkach” jej autorstwa zwróciła
uwagę komisji, w efekcie czego zajęła II miejsce
w konkursie. Sukces może tym bardziej cieszyć,
bowiem utwór uczennicy kl. V wyłoniono spośród 140 innych prac. Jak poinformował organizator konkursu oceniając prace uczniów brano
pod uwagę twórczy charakter baśni oraz poprawność stylistyczną i językową.
Wiktoria wspólnie z jedenaściorgiem innych
uczestników konkursu (w tym pięciorgiem z kategorii wiekowej kl. IV-VI), uczestniczyła 9 kwietnia w spotkaniu finałowym w czytelni Biblioteki
Pedagogicznej w Ostrołęce. Otrzymała nagrody
książkowe i pamiątkowy dyplom. Spotkaniu
towarzyszyła wspaniała, podniosła atmosfera.
Wszyscy finaliści zostali poproszeni o odczytanie swoich utworów, co było doskonałą okazją
do poznania prac pozostałych laureatów.
Bożena Załęska

Halówka dostarcza wielu emocji
Rozgrywki gminnej ligi LZS halowej piłki nożnej dostarczyły wielu emocji nie tylko piłkarzom
występującym na parkiecie hali ZS w Lelisie,
ale także licznym grupom kibiców. Łącznie we
wszystkich rozegranych meczach strzelono
461 bramek, a najwyższy wynik w meczu Lelis
Straż – Durlasy wyniósł aż 13:0, zaś najniższy
wynik zaledwie 2:0 uzyskano w meczu Obierwia
Junior – Łęg Starościński. Prawie wszystkie mecze rozstrzygały się po zwycięstwach, bo tylko
w jednym meczu Durlasy – Łęg juniorzy padł
remis 2:2. Okazało się, że halówka to gra dla
każdego pokolenia. Najmłodszy zawodnik Dawid Siernicki z LZS Nasiadki liczył sobie 12 lat,
a najstarszy, Witek Kwiatkowski z LZS Łęg Przedmiejski liczy już sobie 47 wiosen. Tak więc walka
o ligowy prymat trwała do ostatniego meczu, co
z dumą podkreślał prowadzący podsumowanie
przewodniczący Rady Gminy LZS Dariusz Mróz.
Podsumowanie odbyło się 1o marca po
ostatnim ligowym meczu w hali ZS Lelis. Nagrody i gratulacje dla najlepszych przekazał w
imieniu władz gminy Stefan Prusik, który życzył
wszystkim nie tylko zdrowia i kondycji w halowych zmaganiach, ale także na co dzień, w pracy i w nauce, bo to jest najważniejszym celem
uprawiania sportu – podkreślił S. Prusik.
Po zliczeniu wszystkich wyników okazało
się, że zwyciężyli zawodnicy drużyny LZS Łęg
Przedmiejski Senior, których kibice dorobili się

klubowych szalików i owacyjnie świętowali
ten gminny, ale za to bardzo cenny sukces. Drugie miejsce zajęła drużyna Lelis Straż, a trzecie
LZS Nasiadki. Kolejne miejsca wywalczyły: LZS
Obierwia Senior, LZS Łęg Junior, LZS Durlasy,
LZS Szafarczyska, LZS Siemnocha, LZS Obierwia
Junior, LZS Długi Kąt i Lelis Sparta.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary
zgodnie z kolejnością zajętych miejsc i nagrody
rzeczowe, zaś osobną nagrodę w postaci piłki
halowej z rąk S. Prusika otrzymał najmłodszy
piłkarz turnieju. 		
Tekst i fot. An-

W Dylewie odbyły się 9 marca Mistrzostwa
Powiatu Ostrołęckiego w mini piłce siatkowej
dziewcząt. Podopieczne Edyty Oleśkiewicz z SP
Lelis zajęły I miejsce w tym turnieju, a tym samym awansowały do Mistrzostw Międzypowiatowych w Wyszkowie. W pokonanym polu zostały: SP Dylewo, SP Wolkowe, SP Łęg Przedmiejski,
SP Czerwin i SP Goworowo. Nasze młode siatkarki występowały w składzie: Sandra Szymczyk
(kapitan), Julita Parzych, Karina Kopeć, Marta
Mielnicka, Victoria Ejzemberg, Aleksandra Wieremiejczyk, Kinga Szewczyk, Katarzyna Babiel,
Katarzyna Domurad, Wiktoria Kowalczyk, Paulina Kulas, Sylwia Mrozek. (ak)
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fot. archiwum

Plebiscyt ,,TO’’ na najlepszych sportowców
Czytelnicy ,,Tygodnika Ostrołęckiego’’ głosowali w kolejnym plebiscycie na najlepszych
sportowców i trenerów 2012 roku, a wśród
wyróżnionych znalazła się także Magdalena
Żebrowska, reprezentują barwy OKLA Ostrołęka mieszkanka naszej gminy, która uplasowała
się na drugiej pozycji. Wyróżnieni zawodnicy i
zawodniczki otrzymali nagrody ufundowane
przez siłownię Forma 5 Club, Zakład Fotograficzny Foton Stanisław Kaczmarczyk oraz Drogerie
Sekrety Urody.
Podczas uroczystego podsumowania plebiscytu TO wręczone zostały również nagrody
od Ludowych Zespołów Sportowych, które młodym sportowcom przekazał Leszek Piórkowski.
Trafiły one do Marka Pietruczuka w kategorii
boks, Magdaleny Żebrowskiej i Krzysztofa Żebrowskiego w kategorii lekkoatletyka, Jakuba

Siatkówka
podbija gminę

Szczepańskiego w kategorii podnoszenie ciężarów, koszykarek Unii Basket Ostrołęka w kategorii gry zespołowe i Ewy Bartosik w kategorii
sportowa weteranka.
Redakcja „Tygodnika Ostrołęckiego” wręczyła sześć wyróżnień, które otrzymali: Wojciech
Dudkowski (UKS Gladiator Ostrołęka) i Artur
Prusiński (MKKK Shinkyokushin) za organizację
„Imprezy Roku 2012” – V Gala Sztuk Walki. Lekkoatletka Magdalena Żebrowska (OKLA Ostrołęka) została uznana „Sportowym Odkryciem
Roku 2012”. Wyróżnienie „Animatora Sportu
2012” trafiło do Renisława Dmochowskiego
(Olimp Ostrołęka). „Działaczem Roku 2012” wybrano wójta gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka,
„Trenerem Roku 2012” został Maciej Kruszewski
(MUKS Unia Basket Ostrołęka). a najważniejsze
wyróżnienie „Sportowca Roku 2012” trafiło do

Fot. Foton Stanisław Kaczmarczyk

VII Ogólnopolski Turniej w
Ringo „Kurpiowski Jantar”
8 czerwiec 2013 roku
boisko LZS w Szafarczyskach

Organizator turnieju: Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Nasiadki”
Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo
Ringo, LZS w Lelisie, Sołectwo w Szafarczyskach,
Szkoła Podstawowa w Nasiadkach.
Fundatorzy nagród: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce, Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie,
LUKS „Nasiadki”.
Program zawodów:
07.06 - do godz.20.00 przyjazd ekip, zakwaterowanie, ognisko integracyjne zawodników
LUKS „Nasiadki” oraz ekip przyjezdnych, odprawa techniczna.
08.06 – 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), juniorki i juniorzy (do
lat 19); 12.00 -12.30 – przyjmowanie zgłoszeń
do turnieju w kategoriach drużynowych: trójki
mieszane do lat 10 lat; trójki mieszane do lat 13
lat; dwójki szkolne dziewcząt do 16 lat; dwójki
szkolne chłopców do 16 lat; dwójki mieszane do
lat 19; godz. 13.00 – rozpoczęcie gier podwójnych; około godz. 15.30 – rozdanie nagród i zakończenie zawodów. ZAPRASZAMY.

GOK-O informuje i zaprasza…
9 maja, godz. 11.00, sala GOK-O – spotkanie autorskie z poetką Ireną Duchowską z Litwy,
21 maja godz.10.00, sala GOK-O - Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” dla
uczniów klas I-VI,
25-26 maja, tereny szkół - akcja społeczna „Polska Biega - 2013”
26 maja, godz. 13.00, plac szkolny SP Olszewka – Festyn rodzinny ,,Niedziela na Wsi’’,
8 czerwca, boisko przy Zespole szkół w Łęgu Przedmiejskim – Festyn rodzinny „30 lat
minęło jak jeden dzień” połączony z obchodami 10-lecia Gimnazjum i 30-lecia powstania budynku szkoły.
8 czerwca, godz. 10.00, boisko LZS w Szafarczyskach - Ogólnopolski Turniej Ringo ,,Kurpiowski jantar’’,
22 czerwca, godz. 19.00, boisko LZS w Szafarczyskach – festyn rodzinny ,,Noc Świętojańska’’,
23 czerwca, godz. 10.00, plac szkolny SP Dąbrówka – Festyn rodzinny z okazji zakończenia roku szkolnego.

Urząd Gminy przypomina
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Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
II rata do 15 maja 2013 r.
III rata do 15 września 2013 r.
IV rata do 15 listopada 2013 r.
W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy
(Nr konta: 05892200090000061920000010)
Uwaga: od 1 lipca obowiązują nowe opłaty za odbiór śmieci. Pierwsza płatność do 10 września.

Tereska nagrodzona
W auli Domu Literatury w Warszawie 20 marca odbyła się 42. edycja konkursu Orzeł Agrobiznesu ‘2013. W tym roku wśród nominowanych
znalazła się także firma z naszej gminy, którą
jest ,,U Tereski’’ Wyrób i Sprzedaż Wędlin Metodą Tradycyjną z Aleksandrowa k. Obierwi. .
Nominacje i nagrody w tym konkursie przyznawane są za sukces rynkowy firmy z branży rolno-spożywczej oraz na podstawie re-

komendacji samorządu lokalnego. Kapituła
oceniająca, pracująca pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej posła Eugeniusza Grzeszczaka
brała pod uwagę skuteczność wchodzenia z
nowymi produktami na rynek, ich jakość na tle
konkurencji, sposób promocji oraz tworzenie
wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi. Gratulujemy. (ak)

Laur Marszałka
Gospodarstwo pasieczne Urszuli i Andrzeja
Kaliszewskich z Białobieli otrzymało Laur Marszałka województwa mazowieckiego za produkty pochodzące z ich pasieki.
- Do VI Edycji konkursu O Laur Marszałka
Województwa Mazowieckiego
zgłosiliśmy
Krupnik Kurpiowski , startowaliśmy w grupie
Producent Indywidualny, Kategoria spożywcza
- Napoje. Konkurencja była duża, ale udało się
– stwierdza Urszula Kaliszewska. - Krupnik Kurpiowski to złocisto-bursztynowy likier na bazie
miodowo-korzennego aromatu. Ma słodki, a
zarazem wyrafinowany smak. Na zimno może
być doskonałym dodatkiem do gorącej herbaty czy kawy. Można go również podawać w
postaci grzańca. Wytwarzany jest na bazie miodu z własnej pasieki, spirytusu oraz wody. Swój
wyjątkowy smak zawdzięcza wyciągowi z ziół .

Likier sprawdza się doskonale przy podrażnieniu gardła czy przeziębieniu, jako środek rozgrzewający i napotny.
Państwo Kaliszewscy startowali również w
konkursie ,,Czas na Kurpie ‘’ Kupuj Lokalne Produkty, do którego zgłosili produkt pochodzący
z ich pasieki pod nazwą Miód Wielokwiatowy
Czerwcowy . Miód ten pochodzi z nektaru różnych gatunków kwiatów kwitnących w tym
miesiącu a więc maliny, kruszyny, akacji, a
także spadzi mszyc. Miód jest barwy ciemnożółtej do herbacianej , ma specyficzny zapach
i smak. Ma także duże znaczenie profilaktyczne , odżywcze i lecznicze, wykazuje działanie
przeciwzapalne, wykrztuśne i odtruwające.
Spożywając ten miód wzmacniamy nasz układ
odpornościowy. (ak)

W sprawie
odbioru śmieci
1. Od miesiąca maja do listopada 2013 r. w
każdy pierwszy czwartek miesiąca oprócz dni
światecznych w godzinach od 9.00 do 15.00 w
punkcie zbiorczym znajdującym się na gminnym składowisku odpadów w Gibałce są przyjmowane nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów: zużyte opony, meble, w tym również
wersalki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny taki, jak: chłodziarki, zamrażarki, pralki,
zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne,
wentylatory elektryczne, odkurzacze, maszyny
do szycia elektryczne, żelazka, młynki do kawy,
wagi elektroniczne, noże elektryczne, i elektroniczne kalkulatory, telefony komórkowe, faksy,
automatyczne sekretarki, radia, telewizory, kamery wideo, magnetowidy, sprzęt hi-fi, elektroniczne instrumenty muzyczne, niskoprężne
lampy sodowe, liniowe lampy fluorescencyjne,
wysokoprężne lampy wyładowcze, wiertarki,
piły, spawarki, lutownice, kosiarki elektryczne,
rozpylacze elektryczne, zabawki elektryczne,
gry elektroniczne, sprzęt sportowy elektroniczny, gry wideo, automaty do gry i inny sprzęt
elektryczny i elektroniczny, (UWAGA: sprzęt
niekompletny nie będzie przyjmowany), złom
metalowy, odpady niebezpieczne tzn.: 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
nieodpłatnie do punktu zorganizowanego przy
stacji paliw w Lelisie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ...„MAR – POL”. ul.
Przemysłowa .
3. W sprawie utylizacji folii po sianokiszonce
należy kontaktować się z Panem Wołoszem Janem ze Szwendrowego Mostu, który zajmuje się
między innymi zbiórką folii. Telefony kontaktowe do Pana Wołosza: 029/760-52-46, kom. 605
765 496
4. W związku z wdrażaniem nowych zasad
gospodarki odpadami przypomina się mieszkańcom gminy, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi aby dokonali tego w
jak najszybszym terminie. Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy w Lelisie w pokoju
nr 6 , u sołtysa wsi lub na stronie internetowej
Urzędu Gminy www.lelis.pl.
5. Zgodnie z § 2. ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lelis właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych o
odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej,
odpowiadającej obowiązującym normom, w
ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie przy
uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów co 14 dni. W związku z tym każdy właściciel
nieruchomości w terminie do 30 czerwca 2013 r.
winien dokonać zakupu pojemnika o pojemności dostosowanej do liczby osób wchodzących
w skład gospodarstwa domowego.
Sporządził: Wacław Kania
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