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Wstań Polsko moja

Uroczystości poprzedziła Msza św. za Ojczyznę w 
kościele parafialnym p.w. MBNP w Lelisie odprawio-
na przez ks. proboszcza Janusza Kotowskiego. Po 
przejściu do GOK-O uczestnicy i goście obchodów, 
m.in. Stanisław Rybski, radny Sejmiku Mazowieckie-
go, Wiesław Opęchowski, kier. Delegatury Urzędu 
Mazowieckiego, Ryszard Pawłowski, przew. Związku 
Rencistów i Emerytów gm. Lelis, Jan Mrozek, prze-
wodniczący Rady Gminy Lelis, radni i sołtysowie, 
przywitani przez wójta Stanisława Subdę, wysłuchali 
bardzo interesującego referatu okolicznościowego, 
który przedstawił dr Jerzy Kijowski z Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego, a następnie obejrzeli 
bardzo starannie przygotowany spektakl słowno-
muzyczny pt. Wstań Polsko moja, który przedstawili 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim. 
Spektakl przygotowano w szkole pod kierunkiem 
Doroty Piersy, Beaty Brzeskiej i Macieja Brzeskie-
go, a dekorację zaprojektowały i wykonały Maria 

Bakuła, Mariola Kulczyk i Beata 
Łysiak. Po zakończeniu spektaklu 
na scenie zaprezentowały się dzieci 
z zespołu folklorystycznego ,,Nowe 
latko’’, które pod kierunkiem Jana 
Kani przygotowały i po raz pierw-
szy wykonały pieśni patriotyczne 
i żołnierskie  zapisane w gwarze 
kurpiowskiej. Sowite oklaski były 
najlepszą nagrodą za wykonaną 
pracę i występ. Organizatorami 
uroczystości byli: Urząd Gminy, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół 
Szkół w Lelisie, Gminna Biblioteka 
Publiczna, Gminny Ośrodek Kultu-
ralno-Oświatowy.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Spotkanie	z	okazji	Święta	Niepodległości,	które	odbyło	się	7	listopada	w	sali	GOK-O	
stało	się	nie	tylko	okazją	do	wspólnego	świętowania	dla	kombatantów,	emerytów	i	
rencistów,	ale	także	świetną	lekcją	ojczystej	historii	dla	młodzieży. Z okazji Nowego Roku 

życzymy	wszystkim	mieszkańcom	naszej	
Gminy	by	nadchodzący	rok	pozwolił	
z	nadzieją	i	optymizmem	patrzeć	
w	przyszłość.	

Życzymy	zdrowia,	wytrwałości	
i	cierpliwości	w	tych	trudnych,	
ale	napawających	nadzieją	czasach	i	wierzymy,	
że	nadchodzący	Nowy	Rok	2013	będzie	dla	
wszystkich	czasem	spełnienia	pragnień	
i	marzeń,	zaś	plany	staną	się	bliższe	i	osiągalne	
w	atmosferze	życzliwości	i	wzajemnego	
zrozumienia.

Przewodniczący	
Rady	Gminy
Jan	Mrozek

Wójt	Gminy	
Stanisław	Subda

W numerze:
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Z	życia	samorządu	

XIX	Sesja	Rady	Gminy	Lelis	odbyła	się	8	listopada	
2012	r.	w	Sali	widowiskowej	GOK-O.	Po zakończeniu 
spraw formalnych Stefan Prusik, prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP poinformował zebranych, że 
sesję zostali zaproszeni finaliści Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Młodzież Zapobiega Po-
żarom” Katarzyna Marczak, Sebastian Prusaczyk i 
Przemysław Prajs, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Nasiadkach by podziękować im za zajęcie czoło-
wych miejsc w ogólnopolskim konkursie i w imieniu 
Gminy  uhonorować dyplomami oraz symbolicznymi 
nagrodami, które wręczyli wójt Stanisław Subda oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek. 

Po tej miłej uroczystości rozpoczęto dyskusję nad 
informacjami, które przygotowano na sesję, a doty-
czyły one funkcjonowania Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w gminie w 2012 r., promocji 
gminy i pozyskiwania śródków zewnętrznych, analizy 
oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza 
gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek 
organizacyjnych. 

Informację o funkcjonowaniu Niepublicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gminie Lelis w roku 
2012 przedstawiły lekarz rodzinny Danuta Makowiecka 
z przychodni w Lelisie, lek. Magdalena Sosińska z 
przychodni w Dąbrówce i Beata Brzozowska –lekarz 
stomatolog z Przychodni w Durlasach, zapoznając 
radnych i sołtysów z liczbami zrealizowanych procedur 
oraz pojawiającymi się problemami zdrowotnymi 
mieszkańców, a także możliwościami rozszerzenia 
zakresu usług medycznych, np. poprzez utworzenie 
gabinetu ginekologicznego czy przychodni rehabili-
tacyjnej. Na zakończenie dyskusji na ten temat wójt 
S. Subda poinformował, że uruchomienie rehabilitacji  
będzie podjęte w 2013 r., a na potrzeby rehabilitacyjne 
planuje się przeznaczyć małą salkę gimnastyczną w 
GOK-O w Lelisie.

Po zaakceptowaniu działań na rzecz promocji 
gminy przew. Rady Gminy Jan Mrozek podziękował 
wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy, którzy 
przyczynili się do pozyskania środków unijnych z 
zewnątrz w kwocie 4.523,775,98 zł. 

Z informacji dotyczących oświadczeń majątkowych 
wynika, iż wszystkie zostały złożone w terminie, ale 
w niektórych pojawiły się nieprawidłowości, które 
zostaną wyjaśnione.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. 
Po dokonaniu niezbędnych zmian w budżecie gminy 
jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków, następnie uchwałę 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie gminy Lelis oraz 
zwolnień od tego podatku oraz w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku. 

Sesję zakończyło spotkanie z Orkiestrą Kurpiowską, 
której dotychczasową działalność przedstawiła Anna 
Ogniewska, dyr. GOK-O. Wójt S. Subda i przewod-
niczący Rady Jan Mrozek podziękowali członkom i 
organizatorom Orkiestry Kurpiowskiej za inicjatywę 
jej utworzenia oraz za dotychczasowe występy, 
które są znakomitą promocją gminy w kraju i za-
granicą – podkreślił J. Mrozek. Po tych serdecznych 
podziękowaniach przewodniczący rady wspólnie z 
wójtem wręczyli członkom Orkiestry Kurpiowskiej 
dyplomy i pisma o przyznaniu nagrody pieniężnej dla 
każdego z członków orkiestry. W imieniu orkiestry i 
pracowników GOK-O podziękował za to wyróżnienie 
jej kierownik Jan Kania, który następnie zaprosił 
wszystkich obecnych do wysłuchania bardzo dobrego 
koncertu jedynej w swoim rodzaju orkiestry grającej 
na ludowych instrumentach.

XX	sesja	Rady	Gminy	odbyła	się	27	grudnia	po-
nownie	w	sali	GOK-O.	Tym razem obrady rozpoczęły 
się od podsumowania wyników współzawodnictwa 
sportowego szkół podstawowych i gimnazjów w gmi-
nie Lelis za rok szkolny 2011/2012, które przedstawił 
Maciej Brzeski, przew. Gminnego SZS. W trakcie sesji 
wójt St. Subda wręczył dyplomy uznania dla dyrek-
torów szkół, które wniosły swój wkład do ogólnego 
rezultatu Gminy, a najbardziej zasłużeni nauczyciele 
wychowania fizycznego otrzymali nagrody za wkład 
pracy i wybitne osiągnięcia sportowe w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Nagrody otrzymali: Sylwia 
Smilgin-Kamińska, SP Nasiadki, Wojciech Suska, ZS 
Obierwia, Rafał Kosek, SP Białobiel, Maciej Brzeski, 
SP Łęg Starościński. Nagrody oraz puchary otrzymali 
także najlepsi sportowcy, reprezentujący szkoły z 
naszej gminy. (wyniki i lista zob. s.11)

Gratulując wszystkim, którzy przyczynili się do 

sukcesu gminy w sportowej rywalizacji Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej wójt S. Subda podkreślił, że gmina 
nadal będzie wspierać sport masowy, realizowany 
poprzez ZSZ i SZS, że będzie nadal doskonalić bazę 
sportową przeznaczoną do zajęć sportowych i tre-
ningu, a jednocześnie oczekuje od wszystkich nie 
tylko indywidualnych wyników, ale także masowego 
i aktywnego udziału w sportowej rywalizacji.

Po przerwie przystąpiono do uchwalania budżetu 
gminy na 2013 r. Strukturę i uwarunkowania do kształ-
towania wskaźników budżetowych przedstawił wójt 
S. Subda, podkreślając bardzo złożoną sytuację gminy 
wobec oczekiwań mieszkańców i wielkości środków 
przekazywanych gminie na realizację jej zadań. (zob. 
s. 3). W dyskusji po wystąpieniu wójta radny K. Mróz 

kwestionował potrzebę zakupienia nowego samo-
chodu służbowego, postulując przeznaczenie tych 
środków na wykup działek pod poszerzenie dróg 
powiatowych np. w Szwendrowym Moście i Olszewce, 
a także na budowę ścieżek rowerowych przy drogach 
gminnych. W odpowiedzi wójt stwierdził, iż zakup 
samochodu jest niezbędny z powodów technicznych, 
a środki zostaną zaoszczędzone wobec wycofania 
wsparcia dla policji. Natomiast ścieżek rowerowych 
przy drogach gminnych nie będzie się budować, 
bo najpierw trzeba pokryć asfaltem drugi żwirowe. 

Radni wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej na temat prognozy finansowej gminy 
oraz projektu budżetu, a także opinii komisji stałych 
Rady Gminy, z których Komisja Rewizyjna przyjęła 
proponowany budżet większością głosów (5 za, 1 
przeciw, 1 wstrzymujący się) a następnie przystąpili 
do jego uchwalania. Większością głosów (13 za, 2 
przeciw) budżet gminy został uchwalony. 

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał 
objętych porządkiem obrad, z których najważniejszy 
był blok spraw związanych z utrzymaniem czysto-
ści i porządku na terenie Gminy. W głosowaniach 
ujawniły się podziały i odrębne zdania, jakie radni 
mieli w dyskusji nad projektami ,,śmieciowych’’ 
uchwał w trakcie posiedzeń komisji Rady Gminy, a 
jak poinformowano były one bardzo burzliwe i od-
były się w dwóch turach z przerwą na konsultacje w 
sołectwach. Po tych konsultacjach zdecydowano, iż 
przy rozliczeniach stawek dotyczący odbioru śmieci 
komunalnych obowiązywać będzie zasada ,,od 
gospodarstwa zamieszkałego’’ z niższą stawką dla 
gospodarstw prowadzących segregację odpadów 
(30zł/miesiąc za odpady niesegregowane i 20zł/
miesiąc za odpady segregowane).

- Nie mamy monopolu na mądrość i w trakcie 
realizacji tego skomplikowanego przedsięwzięcia, 
jakim jest narzucone gminom zadanie  utrzymania 
czystości i porządku, będziemy te projekty moder-
nizować, gromadząc doświadczenia oraz uwagi 
mieszkańców – zapewnił wójt Stanisław Subda. 

W wyniku głosowania, zdecydowaną większością 
głosów, przyjęto  do realizacji uchwały dotyczące: 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Lelis, wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami (co dwa miesiące, do 
10 dnia miesiąca z opłatą), szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług ,,śmieciowych’’, określenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. Będziemy o tych wszystkich spra-
wach informować w kolejnych numerach ,,Wieści 
Gminnych’’, tak by wyjaśnić wszystkie wątpliwości 
do dnia rozpoczęcia całej operacji, czyli do końca 
czerwca br (materiały: www.bip.lelis.pl). 

Dziękując wójtowi gminy, jak też radnym oraz 
sołtysom za wspólną pracę dla dobra Gminy prze-
wodniczący J. Mrozek poinformował, że Rada odbyła 
7 sesji, podjęła 60 uchwał, a więc był to pracowity 
rok dla wszystkich – dodał J. Mrozek przekazując w 
swoim imieniu oraz radnych życzenia Szczęśliwego 
Nowego Roku dla wszystkich mieszkańców Gminy Lelis.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Gmina	Lelis	i	jej	budżet	w	2013	r.

Zlikwidowano	posterunki	policji
w	Łysych,	Troszynie	i	Lelisie	

Podział	Gminy	Lelis	
na	stałe	obwody	
głosowania

Początek	roku	oznacza	dla	Gminy	konieczność	podsumowania	ubiegłorocznych	dochodów	i	wydatków,	
a	także	zaplanowania	budżetu	Gminy	na	2013	r.	Jaki	to	będzie	rok?	Wszystko	zależy	od	naszej	wspólnej	
gospodarności,	a	także	od	zasobności	zgromadzonego	budżetu	Gminy.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu ostrołęc-
kiej policji gmina Lelis będzie obsługiwana przez 
policjantów Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, 
podobnie jak ma to miejsce w pozostałych gmi-
nach sąsiadujących z Ostrołęką tj. w Rzekuniu oraz 
Olszewo-Borkach. Zmiany będą dotyczyły służb 
dzielnicowych. Na terenie gminy Lelis obok asp. 
Jarosława Rybaka (tel. służb. 696-497-155) funkcję 
tę będzie sprawował także asp. Tomasz Górowski 
(tel. służb. 696-497-146). 

Planowane	dochody	budżetu	gminy	w	2013 r.	
wyniosą	23.	966,500	zł,	a	w	tym:
• Subwencja oświatowa - 7.939,538 zł, która będzie 

stanowić 33,1% dochodów budżetu gminy (w roku 
2012 stanowiła ona 35,2%); 

• Subwencja wyrównawcza - 4.325,095zł, która 
będzie stanowić 18% dochodów budżetu (w 
roku 2012 -17,1%); 

• Subwencja równoważąca - 389 405 zł, która za-
pewni 1,6% dochodów budżetu gminy (w roku 
2012 -1,8%); 

• Dotacja na zadania zlecone z administracji rządo-
wej - 3.341,684 zł, która będzie stanowić 13,9% 
dochodów budżetu gminy (w roku 2012 - 15,7%); 

• Podatki od mieszkańców gminy (rolny, od nierucho-
mości, leśny i od środków transportu – 1.308,000 
zł, które stanowią 5,5% (w roku 2012 - 4,6%); 

• Podatki od działalności gospodarczej – 2.327,000 
zł, które zapewnią 9,7% dochodów budżetu (w 
roku 2012 -10,4%); 

• Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa, w tym podatek dochodowy od osób 
fizycznych – 2.479,885 zł, który będzie  stanowić 
10,3% dochodów budżetu (w roku2012 - 9,4%).
W	zaplanowanym	budżecie	gminy	wydatki	wy-

niosą	29.491.300	zł,	z	tego	największe	wydatki	to:
• Wydatki na oświatę – 13.078,650 zł, które będą 

stanowić 44,4% wydatków budżetu gminy (w 
roku 2012 stanowiły 38,4%). Kwota, którą Gmina 
dokłada do subwencji oświatowej z własnego 
budżetu wynosi 5.139,112 zł czyli 65% subwencji 
oświatowej przypadającej dla Gminy na rok bieżący 
(w roku 2012 dołożyliśmy do subwencji oświatowej  
3.632,707 zł czyli 46,2% subwencji oświatowej); 

• Wydatki na opiekę społeczną - 4.079,310 zł, które 
będą stanowić 13,8% wydatków budżetu gminy 
(w roku 2012- 13,8%); 

• Wydatki na administrację, w tym zadania zlecone z 
administracji rządowej, obsługa Rady Gminy, pro-
mocja - 2.490,438 zł, które wyniosą 8,4%  wydatków 
budżetu gminy (w roku 2012 - 7,3%); 

• Budowa placu zabaw w Łęgu Przedmiejskim. 
Szacunkowy koszt to 200 tysięcy zł.

• Adaptacja pomieszczeń na ośrodek rehabilitacyjny 
w Lelisie. Szacunkowy koszt to 100 tysięcy zł.

• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie. Sza-
cunkowy koszt to 3.550 tysięcy zł, w tym w roku 
2013 -1.581 tysięcy zł.

• Rekultywacja wysypiska śmieci w Gibałce. Całkowity 
koszt zadania to 224 tysięcy zł, z  tego w 2013 r. 
19, 6 tysięcy zł.

• Współdofinansowanie stacji segregacji odpadów 
komunalnych w Ostrołęce . W roku 2013 zaplano-
wano dofinansowanie na 200 tysięcy zł.

• Wymiana poszycia dachowego na budynku Ośrodka 
Etnograficznego w Lelisie. Szacunkowy koszt to 
54,7 tysięcy zł.

• Budowa boiska wiejskiego w Gibałce. Szacunkowy 
koszt budowy to 345 tysięcy zł.

• Budowa placów zabaw w Lelisie oraz Nasiadkach 
oraz instalacja sieci c.o. w Ośrodku Etnograficznym 
w Lelisie. Szacunkowy koszt zadania to 233,7 
tysięcy złotych. 

• Będzie także nadal kontynuowana budowa i 
remonty dróg żwirowych na terenie gminy.

Sporządził:
Wójt Gminy Stanisław Subda

• Wydatki na kulturę, w tym utrzymanie i działalność 
GOK-O i bibliotek -796,880zł, które stanowią  2,7% 
wydatków budżetu (w roku 2012 stanowiły -2,6%); 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa - 494,570 zł, które stanowią 1,7% wydatków 
budżetu gminy,

• Transport i łączność (w tym drogi publiczne) 
– 2.837,862 zł, które stanowią 9,6% wydatków 
budżetu gminy,

• Ogółem zaplanowane wydatki inwestycyjne na 
2013 r. wyniosą 6.797,038 zł. tj. 23,0% wydatków 
budżetu gminy (w roku 2012 stanowiły one  32,8%).

Największe zaplanowane zadania inwestycyjne 
w 2013r. to:
• Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lelisie. Koszt 

szacunkowy przedsięwzięcia to 730 tysięcy zł.
• Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwach: 

Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski. Szacunkowy 
koszt przedsięwzięcia to ponad 100 tysięcy zł.

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sza-
farnia. Szacunkowy koszt zadania to 675 tysięcy zł.

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęg 
Przedmiejski, 780 mb. Szacunkowy koszt zadania 
to 480 tysięcy zł.

• Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Łęg 
Przedmiejski. Szacunkowy koszt zadania to 170 
tysięcy zł.

• Przebudowa drogi gminnej w Łęgu Starościńskim. 
Szacunkowy koszt zadania to 210 tysięcy zł. Przebu-
dowa ul. Ks. E. Chylińskiego w Lelisie. Szacunkowy  
koszt zadania to 130 tysięcy zł.

• Przebudowa dróg gminnych w Gnatach. Sza-
cunkowy koszt zadania to 3,5 tysiąca zł. W roku 
2013 przewidziano przygotowanie dokumentacji 
technicznej.

• Zakup samochodu  ratowniczo -gaśniczego dla 
OSP Łęg Przedmiejski. Szacunkowy koszt zadania 
to kwota 250 tysięcy zł.

• Rozbudowa szkoły podstawowej w Białobieli. 
Szacunkowy koszt zadania to 1 mln. 302 tysiące zł.

Od	1	grudnia	zlikwidowane	zostały	posterunki	policji	w	Łysych,	Troszynie	oraz	w	Lelisie.	Ich	zadania	
mają	odpowiednio	przejąć	posterunki	w	Myszyńcu,	Czerwinie	oraz	komenda	miejska	w	Ostrołęce.	
W	miejsce	posterunków	w	Łysych	i	Lelisie	powstaną	Punkty	Przyjęć	Interesantów,	które	zapewnią	
mieszkańcom	bliski	kontakt	z	funkcjonariuszami	policji.

Nr 
obwodu

Granice 
obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej (adres)

1

Sołectwa:  
Lelis, Długi Kąt, Durla-
sy, Gibałka, Łodziska, 
Szafarnia

Gminny Ośrodek Kultural-
no-Oświatowy
w Lelisie, ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

2 Sołectwa: Nasiadki, 
Szafarczyska

Szkoła Podstawowa
w Nasiadkach 37
07-402 Lelis

3
Sołectwa: Olszewka,  
Szwendrowy Most

Szkoła Podstawowa
w Olszewce 24a
07-402 Lelis

4 Sołectwa: Łęg 
Przedmiejski, Łęg 
Starościński-Walery

Szkoła Podstawowa 
w Łęgu Przedmiejskim 80
07-402 Lelis

5 Sołectwa: Dąbrówka, 
Gąski, Szkwa, Płoszyce

Szkoła Podstawowa
w Dąbrówce 55
07-402 Lelis;

6 Sołectwa: Kurpiew-
skie, Łęg Starościński

Szkoła Podstawowa 
w Łęgu Starościńskim 23 
07-402 Lelis

7 Sołectwo: Obierwia
Szkoła Podstawowa 
w Obierwi 120
07-402 Lelis

8 Sołectwa: Białobiel, 
Gnaty, Siemnocha

Szkoła Podstawowa
w Białobieli, ul. Szkolna 1
 07-402 Lelis

Podział:
• asp. Tomasz Górowski: Białobiel, Siemnocha, 

Durlasy, Łodziska, Szwendrowy Most, Gibałka, 
Szafarnia, Obierwia, Olszewka, Aleksandrowo.

• asp. Jarosław Rybak: Lelis, Długi Kąt, Gnaty, Łęg 
Przedmiejski, Łęg Starościński, Szafarczyska, 
Nasiadki, Kurpiewskie, Szkwa, Dąbrówka, Pło-
szyce, Gąski.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Rejestr	projektów	inwestycyjnych	na	terenie	Gminy	Lelis	zrealizowanych,	rozliczonych	
w	2012	r.	oraz	w	trakcie	realizacji	przy	udziale	środków	finansowych	pochodzących	z	
Unii	Europejskiej

Lp. Nazwa projektu Okres 
realizacji 

Program 
współfinansujący 

projekt

Stan 
zaawansowania

 prac nad projektem
Wartość projektu

ZREALIZOWANE 

1. Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości 
Dąbrówka w gminie Lelis 2012 r. PROW 

2007 -2013 zrealizowano
Całkowita wartość projektu: 486.522,44 zł, 

Kwota dotacji: 290.702,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 195.820,44 zł.

2. Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej 
miejscowości Lelis  2012 r. PROW 

2007 -2013 zrealizowano
Całkowita wartość projektu: 711.723,79 zł, 

Kwota dotacji: 431.254,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 280.469,79 zł.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis 2012 r. PROW 

2007 -2013 zrealizowano
Całkowita wartość projektu: 505.080,04 zł, 

Kwota dotacji: 308.957,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 196.123,04 zł.

4.
Remont budynku świetlicy wiejskiej, w tym zagospodarowanie placu 

przy świetlicy w miejscowości Łęg Przedmiejski w gminie Lelis, aspektem 
aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców

2012 r. PROW 
2007 -2013 zrealizowano

Całkowita wartość projektu: 45.761,22 zł, 
Kwota dotacji: 25.000,00 zł; 

Wkład własny Gminy Lelis: 20.761,22  zł

ROZLICZONE

1.
Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez 

uczniów Gminy Lelis w zakresie  komunikacji drogowej i pierwszej pomocy 
– karta rowerowa

2011 r. EFS
2007 - 2013 rozliczono

Całkowita wartość projektu: 49.990,00 zł, 
Kwota dotacji: 49.990,00 zł; 

Wkład własny Gminy Lelis: 0,00 zł.

2.
Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez 

uczniów Gminy Lelis w zakresie  komunikacji drogowej i pierwszej pomocy 
– karta motorowerowa

2011 r. EFS
2007 - 2013 rozliczono

Całkowita wartość projektu: 49.990,00 zł, 
Kwota dotacji: 49.990,00 zł; 

Wkład własny Gminy Lelis: 0,00 zł.

3. Małe centrum inicjatyw edukacyjnych w Łęgu Starościńskim przyszłością 
dzieci z Gminy Lelis 2011 r. EFS

2007 - 2013 rozliczono
Całkowita wartość projektu: 49.092,98 zł, 

Kwota dotacji: 49.092,98 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 0,00 zł.

4.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, 

Białobiel i Siemnosze oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej z 
przyłączami w msc. Białobiel Gm. Lelis.

2011 r. PROW 
2007 -2013 rozliczono

Całkowita wartość projektu: 4.960.708,44 zł, 
Kwota dotacji: 3.027.833,00 zł; 

Wkład własny Gminy Lelis: 1.932.875,44 zł.

5.
Budowa boiska wielofunkcyjnego  

wraz z montażem innowacyjnego monitoringu  i placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis

2011 r. PROW 
2007 -2013 rozliczono

Całkowita wartość projektu: 500.311,13 zł, 
Kwota dotacji: 290.957,00 zł; 

Wkład własny Gminy Lelis: 209.354,13 zł.

W TRAKCIE REALIZACJI / APLIKACJI / OCENY

1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej – gminne przedszkole w Lelisie 2013-2015 EFS

2007 - 2013
w trakcie oceny 
merytorycznej

Całkowita wartość projektu: 400.000,00 zł;
Wnioskowana wartość dofinansowania: 400.000,00 zł;

Wartość procentowa dofinansowania: 100 %

2. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół 
podstawowych w Gminie Lelis – Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc 2012-2013 EFS

2007 - 2013 w trakcie realizacji 
Całkowita wartość projektu: 260.030,00 zł, 

Kwota dotacji: 260.030,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 0,00 zł.

3. Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacji 
sieci c. o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie 2013 PROW 

2007 -2013 
podpisano umowę 
o dofinansowanie

Całkowita wartość projektu: 226.124,56 zł, 
Kwota dotacji: 139.342,00 zł; 

Wkład własny Gminy Lelis: 86.782,56 zł.

4. Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w 
miejscowości Łęg Przedmiejski gmina Lelis 2013 PROW 

2007 -2013 
podpisano umowę 
 o dofinansowanie

Całkowita wartość projektu: 198.603,44 zł, 
Kwota dotacji: 129.172,00 zł; 

Wkład własny Gminy Lelis: 69.431,44 zł.

5.

Remont pomieszczeń remiz OSP na potrzeby istniejącej świetlicy wiejskiej 
wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Lelis gm. 

Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyjnym 
mieszkańców

2013 PROW 
2007 -2013 

w trakcie oceny 
merytorycznej

Całkowita wartość projektu:   45.911,00 zł;
Wnioskowana wartość dofinansowania: 25.000,00 zł,

Wartość procentowa dofinansowania: 66,97 %

6.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Etnograficznego 
z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby Ośrodka w miejscowości 

Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem zachowania tradycji kurowskiej oraz 
wzmocnienia więzi lokalnej społeczności

2013 PROW
2007 -2013

w trakcie oceny 
merytorycznej

Całkowita wartość projektu:  45.651,89 zł;
Wnioskowana wartość dofinansowania: 25.000,00 zł,

Wartość procentowa dofinansowania: 67,36 %

7.
Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia 
uczniów wiejskiej Gminy Lelis poprzez przebudowę zespołu boisk przy 

Zespole Szkół w Lelisie
2010 - 2011 RPO WM 

2007 - 2013 w trakcie rozliczenia
Całkowita wartość projektu: 2.168.228,47 zł, 

Kwota dotacji: 1.822.113,45 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 346.115,02 zł.
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nież po wiersze poetów ludowych oraz wiersze 
nagrodzone w równoległym Konkursie Poetyckim 
„Kurpie Zielone w literaturze”, w którym autorami 
wierszy są ich rówieśnicy. Na podkreślenie zasługuje 
także fakt, iż większość recytatorów na konkursowe 
prezentacje ubiera się w stroje ludowe, podkreślając 
tym samym  uroczysty charakter swego udziału w 
eliminacjach finałowych. (ak)

Tym	razem	goście	byli	lepsi

Wigilijne	życzenia	i	obietnice

Mazowieckie	krajobrazy Wiktoria	nagrodzona

Komisja w składzie: Teresa Rybaczyk, Sabina 
Malinowska, Anna Nadwodna i Elżbieta Sikora z 
Biblioteki Miejskiej w Ostrołęce oceniła recytacje 
25 osób – uczniów gimnazjów, w tym: w kategorii 
recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie - 22 osoby i w 
kategorii gadki kurpiowskiej – 3 osoby. Recytatorzy 
reprezentowali gminy z dwóch powiatów: z powiatu 
ostrołęckiego: Czarnię, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, 
Olszewo – Borki oraz z powiatu szczycieńskiego (woj. 
warmińsko – mazurskie): Rozogi. Po przesłuchaniu 
prezentacji konkursowych wszystkich uczestników 
komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:  
w kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie:  
I nagroda: Klaudia Samsel, gm. Czarnia, Bartosz So-
chalski, gm. Rozogi; II nagroda: Patrycja Trzaska, gm.  
Olszewo-Borki, Joanna Załęska, gm. Myszyniec; III 
nagroda: Tomasz Ulewicz, gm. Kadzidło; IV nagroda: 
Monika Sęk, gm. Olszewo-Borki, Karolina Zyśk, gm. 
Rozogi; wyróżnienia: Klaudia Bors , gm.  Rozogi,  

Zespoły GOK-O, na co dzień pracujące po kie-
runkiem Jarosława Kraski i Jana Kani oraz dzieci ze 
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD 
w Lelisie umiliły swoimi występami spotkanie wi-
gilijne dla samotnych oraz podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej, które odbyło się 20 grudnia 
w sali GOK-O w Lelisie. Życzenia, w imieniu wójta 

gminy,  złożył wszystkim obecnym Stefan Prusik, a 
po wysłuchaniu artystycznych popisów przemiłej 
dzieciarni, podzielono się opłatkiem oraz wspólnie 
śpiewano kolędy. Spotkanie, na którym nie zabrakło 
świątecznych potraw i słodkiego poczęstunku,  
zorganizowano dzięki Urzędowi Gminy, OPS, GOK-O 
oraz Gminnej Bibliotece Publicznej. (ak)

Wiktoria Bubrowiecka, gm. Lelis, Daria Kowalczyk, 
gm. Myszyniec; W kategorii gadki kurpiowskiej: I 
nagroda: Aleksander Żebrowski, gm. Olszewo-Borki;  
wyróżnienia: Oliwia Gładek, gm. Olszewo-Borki.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe i książkowe, ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Ostrołęce i Towarzystwo Przyjaciół 
Ostrołęki a także przez organizatorów, którymi 
byli: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział 
w Ostrołęce, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Biblioteki i Książek w 
Ostrołęce, Wójt Gminy Lelis oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Lelisie. Pozostali uczestnicy 
eliminacji finałowych otrzymali 
upominki  za udział w Konkursie. 

Komisja podkreśliła na zakoń-
czenie konkursowej rywalizacji, 
że uczestnicy pokazali bogactwo 
kultury, jakiego dostarczają wier-
sze o Kurpiowszczyźnie. Młodzi 
recytatorzy sięgają nie tylko po 
wiersze autorów znanych (klasy-
ków i współczesnych poetów z 
regionu), ale coraz częściej rów-

Eliminacje	finałowe	XXIX	Konkursu	Recytator-
skiego	„Kurpie	Zielone	w	literaturze”	w	kategorii	
uczniów	gimnazjów,	które	odbyły	się	w	dniu	20	
listopada	2012	r.	w	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	
w	Lelisie	nie	dostarczyły	radości	i	sukcesu		uczest-
nikom	reprezentującym	naszą	gminę.

W	piątek,	7	grudnia	w	Urzędzie	Marszałkowskim	Województwa	Mazowieckiego	w Warszawie,	podczas	
uroczystej	gali,	uczennica	Szkoły	Podstawowej	w	Nasiadkach	Małgorzata	Marczak	i	Wiktoria	Puławska	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Łęgu	Starościńskim	odebrały	nagrody	w	postaci	radiomagnetofonu	Sony	
za	wyróżnienie	w wojewódzkim	etapie	konkursu	„Mazowieckie	krajobrazy”.

W	Centrum	Kultury	przy	Szkołach	Katolickich	w	
Łomży	6	grudnia	odbyła	się	gala	finałowa	diece-
zjalnego	konkursu	,,Wiara	mnie	uskrzydla’’.

Fot. Tomasz Szczubełek

W konkursie uczestniczyło ponad 2,5 tys. uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjów z całego Ma-
zowsza. Tematem tegorocznej,  jubileuszowej X już 
edycji konkursu ekologicznego były ,,Mazowieckie 
krajobrazy - 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego’’. Prace były związane z ochroną walorów 
przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Ma-
zowieckiego Parku Krajobrazowego. 

Na szczeblu lokalnym w Delegaturze Mazo-

wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, 
w kategorii praca plastyczna, zwyciężyła praca 
uczennicy Małgorzaty Marczak wykonana pod 
kierunkiem Katarzyny Izydorczyk, a w kategorii 
album ukazujący piękno mazowieckich krajobrazów 
praca Wiktorii Puławskiej wykonana pod kierunkiem 
Marii Bakuły. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Katarzyna Izydorczyk

Wszystkich uczestników konkursu w bardzo 
ciepłych słowach przywitał JE biskup łomżyński  
Janusz Stepnowski, który sprawował patronat hono-
rowy nad konkursem. Wśród laureatów znalazła się 
Wiktoria Puławska, uczennica SP w Łęgu Starościń-
skim, która otrzymała nagrodę, a także sfotografo-
wała się z patronem konkursu oraz Marią Puławską,  
dyr. Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim.

(ak)

Fot. archiwum Fot. Antoni Kustusz
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Andrzejki	z	Kopciuszkiem

Wigilijna	wspólnota Nowa	tradycja	
w	życiu	szkoły

Wielkie	oczy	przejętych	dzieciaków	i	ich	gorące	
oklaski	towarzyszyły	przedstawieniu	,,Kopciusz-
ka’’,	które	rodzice	uczniów	Szkoły	Podstawowej	
w	Łęgu	Starościńskim	przygotowali	na	andrzej-
kowy	wieczór.	Piękna	scenografia	oraz	świetne	
lalki	tworzyły	niezwykły	klimat	przedstawienia,	a	
pouczająca	puenta	znanej	bajki	zapadnie	wszyst-
kim	głęboko	w	pamięć.

W tym roku nieduża salka gimnastycznie fanta-
stycznie przyozdobiona świątecznymi motywami  
zapełniła się 20 grudnia do ostatniego miejsca. 
Przybył wójt Stanisław Subda, byli radni i sołty-
sowie obu wsi, ks. wikary z parafii przy kościele 
farnym. Pojawili się także emerytowani nauczyciele.  
Wszystkich powitała wzruszającą  mową dyrektor 
Urszula Wielczyk. Dzieci w przepięknych kostiumach 

tworzyły klasowe chóry, z których każdy wykonał 
inną koledę, zaś wieczór zakończyło wspólny śpiew 
oraz dzielenie się opłatkiem. Wójt Stanisław Subda 
przekazał wszystkim mieszkańcom obu wsi, któ-
re tworzą szkolną wspólnotę, najserdeczniejsze 
świąteczne życzenia, zapowiadając jednocześnie 
planowaną rozbudowę szkoły.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Część artystyczną przygotowali uczniowie star-
szych klas. Została ona pomyślana jako „ program 
telewizyjny”. Prezenterzy szkolnej TV przypominali 
ważne wydarzenia historyczne, a jej reporterzy z 
różnych miejsc relacjonowali sposoby świętowania  
tej ważnej dla nas rocznicy. Prezentacje multimedialne 
przygotowane przez uczniów i recytacje umożliwiły 
wszystkim znalezienie się bliżej wydarzeń z czasów 
trudnej i bolesnej przeszłości naszej Ojczyzny, budziły 
uczucia patriotyczne. Uroczystej, podniosłej, ale 
radosnej atmosferze sprzyjały wieczorne godziny 
obchodów.

Po części oficjalnej wszyscy obecni wzięli udział w 
spotkaniu przy herbacie oraz chóralnym śpiewaniu 
pieśni patriotycznych, korzystając ze specjalnie 
przygotowanych na ten dzień śpiewników. Akom-
paniament zapewnił Marek Prusaczyk.

– Wspólne świętowanie 94. rocznicy odrodzenia 
się naszego państwa stanowiło swoistą lekcję hi-
storii, ciekawą nawet dla najmłodszych uczniów, a 
ponadto stało się okazją do serdecznych rozmów w 
przyjaznym gronie. Mamy nadzieję, że w kolejnych 
latach mieszkańcy naszych wsi  będą coraz liczniej 
uczestniczyli w organizowanych przez szkołę ob-
chodach Święta Niepodległości – stwierdziła dyr. 
szkoły Anna Górska. (ak)

Witając wszystkich dyrektor Szkoły Maria Puławska 
podkreślała dobrą współpracę szkoły z jej środowi-
skiem, czego wyrazem stało się nie tylko kolejne 
przedstawienie, ale przede wszystkim pomoc przy 
budowie nowoczesnego boiska oraz wspieranie 
różnych akcji szkolnych. Andrzejkowy spektakl w 
reżyserii Anety Andrzejczyk przygotowali i wyko-
nali: Aneta Grala, Bożena Prusińska, Małgorzata 
Kurpiewska, Marlena Nalewajek, Marta Mielnicka, 
Anna Grochocka, Małgorzata Olbryś, Beata Łysiak, 
A. Andrzejczyk, Iwona Kubeł, Bożena Kawałek, 

Grażyna Szczubełek, Danuta Staśkiewicz, Aneta 
Nadolna, Monika Mielnicka, Monika Szczubełek i 
Damian Kurpiewski. 

Spotkanie, które odbyło się 26 listopada, stało się 
także dobrą okazją do wręczenia nagród w otwartym 
konkursie plastycznym ,,Żyj zdrowo – nie ulegaj 
nałogom’’, w którym uczestniczyło 30 uczniów, zaś 
nagrody, które wręczali dyr. M. Puławska i Stefan 
Prusik, otrzymali: klasa ,,0’’ – Miłosz Brzóska, Anna 
Kubeł, Magdalena Niechoda; kl. I – Paweł Szymczyk, 

Amelia Kawałek, Wiktoria Kurpiewska; kl. II – Mateusz 
Kubeł, Kacper Szymański; kl. III – Piotr Łępicki, Kata-
rzyna Rudzik; kl. IV – VI: Damian Szczubełek, Wiktora 
Puławska, Wiktoria Nalewajek, Maciej Prusiński. 

Po otrzymaniu cennych nagród oraz emocjach 
związanych ze spektaklem, a także okolicznościowymi, 
dowcipnymi  występami reprezentantów poszcze-
gólnych klas, wszyscy ruszyli do dobrej, andrzejkowej 
zabawy, którą będzie się długo wspominać.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Po	raz	trzeci	w	Szkole	Podstawowej	w	Białobieli	liczna	wspólnota	rodziców	z	Białobieli	i	Siemnochy	
łączy	się	ze	swoimi	dziećmi,	uczniami	szkoły	na	wspólnym	śpiewie	kolęd	zorganizowanym	przez	
szkolny	Caritas. Cała	 okoliczna	 społeczność	 uczestniczyła		

12	listopada	w	Szkole	Podstawowej	w	Olszewce	
w	trzeciej	uroczystej	wieczornicy	z	okazji	Święta	
Niepodległości.

Fot. archiwum
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Mikołajkowy	konkurs	recytatorski Z	Lelisa	do	
reprezentacji	Polski

Międzynarodowy	
Dzień	Wolontariusza

Warto	zajrzeć

Witamy	pierwszoklasistów

Dość często się zdarza, że aby dostać wymarzony 
prezent, najmłodsi powinni wcześniej np. powiedzieć 
rymowankę lub wyrecytować wierszyk Stąd też 
zrodził się pomysł na zorganizowanie w bibliotece 
konkursu „Wierszyk dla Świętego Mikołaja”. Okazał 
się świetną okazją do poznania bogatej gamy 
wierszy poświęconych szanownemu solenizantowi, 
a jednocześnie przygotowania się do świątecznej 
wizyty Mikołaja. W konkursie uczestniczyły dzieci 
z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy 
I, przygotowani pod kierunkiem swoich wycho-
wawczyń, tj. Katarzyny Dziekońskiej oraz Bożeny 
Święckiej. Rolę konferansjerów pełnili czwartoklasiści: 
Karolina Wołosz i Konrad Kaczyński. Prezentacjom 
wierszy przysłuchiwali się rodzice recytatorów 
oraz uczniowie klasy II-III. Żaden z uczestników 
nie pozostał bez dyplomu oraz nagrody książko-
wej, których fundatorem była Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lelisie.

Wyniki konkursu: w kategorii 5-latków: I miejsce: 
Błażej Kubeł, Michał Madrak;  II miejsce: Nadia 
Prusaczyk, Julia Waszkiewicz; III miejsce: Amelia 

Dzięgielewska, Kamil Kaczyński, Wiktor Wołosz; w 
kategorii 6-latków:I miejsce: Jakub Madrak, Zuzanna 
Pierzchała; II miejsce: Tomasz Dawid, Milena Madrak; 
III miejsce: Karina Piersa, Aleksander Sujkowski; w 
kategorii klasy I:I miejsce: Zuzanna Szczepanek,  
II miejsce: Aleksandra Dębek, Bartosz Kowalczyk, 
Małgorzata Sęk, III miejsce: Wiktor Dąbrowski, 
wyróżnienie: Jakub Duszak. 

Bożena Załęska

W turnieju startowały reprezentacje Białorusi, 
Ukrainy, Polski i Rosji. Do reprezentacji zakwalifikowali 
się Anna Grala, Marlena Orzołek, Damian Piersa i 
Jakub Brzeski, zawodnicy Kurpiowskiego Towarzy-
stwa Ringo. Najlepiej wypadł start Anny Grali, która 
zwyciężyła w turnieju singlowym juniorek oraz w 
dwójkach, gdzie występowała z Kamilą Urbańską, 
zawodniczką z Bartoszyc. Pozostali nasi reprezen-
tanci zajęli miejsca: Marlena Orzołek – 6. miejsce w 
kategorii otwartej kobiet; Jakub Brzeski – 9. miejsce 
w kategorii otwartej mężczyzn, Damian Piersa – 5. 
miejsce w turnieju dwójek z J. Brzeskim.  (ak)

5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. Z tej okazji wolontariusze Zespołu 
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie 
otrzymali z rąk dyrektor Urszuli Laska identyfikatory 
i słowa uznania za dotychczasową pracę i zaanga-
żowanie. Usatysfakcjonowani tym wydarzeniem, 
z jeszcze większym zapałem ruszyli do pomocy 
potrzebującym. Przykładem tego zaangażowania stał 
się Jarmark Świąteczny, który odbył się 19 grudnia w 
szkole. Opiekunem  Szkolnego Klubu Wolontariusza 
jest Aldona Gumkowska. Gratulujemy wrażliwych 
serc i życzymy radości w dalszej pracy. 

Redakcja

• Przy tej okazji warto także odwiedzić nową 
witrynę Szkoły	 Podstawowej	 w	 Olszewce: 
http://spolszewka.pl/ . 
Jednocześnie przypominamy adresy stron in-

ternetowych pozostałych szkół w naszej gminie: 
•	 Zespół	Szkół	w	Lelisie: http://www.zsl.edu.pl/ ;
•	 Zespół	Szkół	w	Łęgu	Przedmiejskim: http://

www.zespolszkol.edu.pl/ ;
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Białobieli:  http://www.

spbialobiel.pl/;
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Dąbrówce:  http://spda-

browka.edu.pl/;
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Nasiadkach:  http://

spnasiadki.edu.pl/;
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Łęgu	Starościńskim: 

http://www.spls.edu.pl/ . (ak)

Nadejście	grudnia	to	wyjątkowy	czas,		szczególnie	dla	dzieci.	Wszystkie	z	niecierpliwością	oczekują	
na	Świętego	Mikołaja,	a	później	przychodzą	święta	Bożego	Narodzenia	i	już	mamy	Nowy	Rok

Wielkim	życiowym	i	sportowym	sukcesem	na-
szych	młodych	ringowców	był	start	w	barwach	
reprezentacji	Polski	w	XI	Miedzynarowym	Tur-
nieju	Ringo,	który	odbył	się	10-11	listopada	w	
Łogojsku	na	Białorusi.

Zespół	Szkół	w	Obierwi	ma	już	swoją	stronę	w	
Internecie.	Warto	tam	zajrzeć,	bowiem		witryna	
ma	nowoczesny	układ	i	ciekawą	szatę	graficzną.	
Polecamy:	http://zsobierwia.edu.pl/	.

SP Nasiadki

SP Łęg Starościński
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Koła	regionalne	–	nadzieją	na	utrzymanie	tożsamości	Kurpiów

10	lat	magazynu	regionalnego	,,Kurpie’’ Doroczne	
nagrody	Starosty	
Ostrołęckiego

	Z	niepokojem	obserwujemy	niezbyt	wysoki	stan	świadomości	regionalnej	wśród	mieszkańców	naszego	regionu,	zwłaszcza	u	ludzi	młodych	oraz	osób,	
mających	kurpiowskie	korzenie	a	zamieszkałych	poza	granicami	Kurpi.	Choć	w	zasadzie	nie	występuje	już	zjawisko	wstydzenia	czy	skrywania	miejsca	
pochodzenia,	bycia	Kurpiem,		co	miało	miejsce	kilkadziesiąt	lat	temu,	to	sytuacja	wcale	nie	napawa	optymizmem.

Magazyn	regionalny	,,Kurpie’’	ukazuje	się	od	marca	2002	r.	jako	bogato	ilustrowany	dwumie-
sięcznik,	wydawany	przez	Związek	Kurpiów.	W	ciągu	10	lat	istnienia	ukazało	się	50	numerów	
tego	wyjątkowo	zasłużonego	dla	kultury	regionalnej	czasopisma.

W	piątek	30	listopada	podczas	XXVII	sesji	Rady	
Powiatu	wręczono	nagrody	Starosty	Ostrołęc-
kiego.

Obserwujemy „starzenie się” towarzystw re-
gionalnych. Coraz trudniej spotkać w nich ludzi 
młodych. Nie powstały bądź nie wytrzymały próby 
czasu oddziały czy koła Związku Kurpiów w dużych 
miastach Polski. 

Różne są tego przyczyny: pęd współczesnego 
życia, globalizacja, zanik tradycyjnego życia ro-
dzinnego, częste zmiany miejsca zamieszkania itp. 

Jako Polacy i jako Kurpie zaczęliśmy być wygodni 
i przyzwyczajać się, że wszystko zrobi ktoś za nas 
lub zrobi za nas to Państwo.  Może aktualna sytu-
acja jest w części także skutkiem prania mózgów  
dzisiejszych „wapniaków”?

W dłuższej perspektywie grozi to utratą tożsa-
mości kurpiowskiej. 

Masowe imprezy regionalne, licznie organizo-
wane w naszym regionie, nie zastąpią „pracy od 
podstaw”.  Co w tej sytuacji robić? 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na 
starość trąci” - mówi stare polskie przysłowie.

Wydaje mi się, że pomimo braku formalnych 
zakazów zbyt małą uwagę kładzie się w szkołach na 
wychowanie regionalne. A przecież w szkołach tkwi 
ogromny potencjał, który w dłuższej perspektywie 
może uratuje tożsamość Kurpiów. W szkołach pracuje 
wielu wspaniałych nauczycieli, którzy wiedzą, jak 
ważne jest uczenie miłości ziemi rodzinnej oraz, 
którzy potrafią to robić. 

W wielu szkołach pięknie organizowane są Dni 
Kultury Kurpiowskiej. Nie można tego zmarnować. 
Trzeba to rozwinąć. Ale jak? Wielką szansę widzimy w 
tworzeniu szkolnych, akademickich i środowiskowych 
kół regionalnych. Nie można nakazać ich zakładania. 

To nie te czasy. Niech więc 
powstają one spontanicznie. 
Związek Kurpiów otoczy je 
opieką merytoryczną. Mogą 
one działać pod patronatem 
Związku Kurpiów, ale wcale nie 
jest to konieczne. Apelujemy 
w tej sprawie do nauczycieli i 
dyrektorów szkół. Zwrócimy się 
o pomoc do władz gminnych 
i miejskich.  Trzeba spowodo-
wać powszechne zaintereso-
wanie kołami regionalnymi. 

W tej sprawie  Walne Ze-
branie Związku Kurpiów, 
jakie odbyło się 21 czerwca 
2012 roku podjęło specjalną uchwałę „w sprawie 
potrzeby tworzenia kół regionalnych”, której treść 
przytaczamy:

§ 1
Droga do utrzymania tożsamości regionalnej 

Kurpiów wiedzie przez młode pokolenie, któremu 
światli nauczycieli powinni zaszczepiać miłość do 
własnego regionu.  

§ 2
Jako najskuteczniejszą możliwość pracy z młodym 

pokoleniem, widzimy pracę w kurpiowskich kołach 
regionalnych. 

§ 3
Związek Kurpiów apeluje do wszystkich nauczycieli 

i innych osób, którym bliska jest kurpiowska mała 
ojczyzna, o zakładanie w szkołach i swoich środowi-
skach kurpiowskich kół regionalnych. Koła te mogą, 

lecz nie muszą, być w strukturach Związku Kurpiów.
§ 4

Związek Kurpiów prosi władze samorządowe 
wszystkich szczebli oraz dyrektorów szkół na Kurpiach  
o wsparcie tych osób, które koła takie będą zakładać 
i prowadzić. 

§ 5
Związek Kurpiów na miarę możliwości zobowiązuje 

się otaczać powstające koła regionalne i opieką i 
patronatem.

Jeśli chcemy mieć świadome przyszłe poko-
lenia, musimy zacząć wszczepiać im miłość do 
ziemi rodzinnej już w szkole zgodnie z maksymą, 
która  brzmi: „Taka będzie Rzeczypospolita, jakie 
jej młodzieży chowanie”. 

Mirosław Grzyb

Fot. Antoni Kustusz

Numer jubileuszowy trafił do rąk swoich naj-
wierniejszych czytelników w trakcie uroczystości 
obchodów 10-lecia, które 7 listopada Związek Kurpiów 
zorganizował w Gospodarstwie Agroturystycznym  
EWA p.p. Krzyżewskich w Lipnikach. Jak zawsze był 
bardzo ciekawy i bogaty w regionalne treści. Redaktor 
naczelna pisma Iwona Choroszewska-Zyśk zbierała 
w pełni zasłużone gratulacje, a założyciele pisma i 
członkowie zespołu redakcyjnego  otrzymali cenne 

Wyróżnienia przyznawane są za całokształt dzia-
łalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i 
sportu oraz promocji powiatu. Doroczne Nagro-
dy Starosty Ostrołęckiego za 2012 rok otrzymali: 
Wiesława Bogdańska - twórczyni ludowa, Grzegorz Jan 
Krupa - rzeźbiarz, artysta ludowy, Andrzej Staśkiewicz 
- rzeźbiarz, artysta ludowy, Przemysław Dąbrowski - 
zawodnik uprawiający biegi średnie i długie, Iwona 
Choroszewska-Zyśk - propagator kultury kurpiowskiej, 
Teresa i Czesław Niedźwieccy - producenci miodu 
kurpiowskiego, propagatorzy kultury kurpiowskiej. 
Laureatom gratulowali starosta Stanisław Kubeł, 
jego zastępca Krzysztof Parzychowski oraz Stefan 
Prusik, przewodniczący Rady Powiatu. (ak)

nagrody i wyróżnienia  ufundowane przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz 
władze powiatu ostrołęckiego i gmin kurpiowskich. 
Wystąpiła kapela Jana Kani, a organizatorzy zapre-
zentowali wystawę wydawnictw Związku Kurpiów 
oraz wszystkich 50. wydanych numerów magazynu 
,,Kurpie’’. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.

Antoni Kustusz

Fot. Antoni Kustusz
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Janusz	Korczak	–	człowiek,	który	kochał	dzieci

Pluszowy	Miś	w	bibliotece

Niezwykłe	spotkanie

Kartka	z	motywem	
ludowym

Sejm	Rzeczypospolitej	Polskiej	chcąc	złożyć	hołd	tej	wybitnej	postaci	ogłosił	rok	2012	Rokiem		
Janusza	Korczaka	-	wybitnego	polskiego	pedagoga,	pisarza,	działacza	społecznego	oraz	prekursora		
walki	o	prawa	dziecka.	Jego	myśl	pedagogiczna	wyprzedzała	o wiele	lat	stosowane	wówczas	metody	
i	praktyki	wychowawcze.

Zgodnie	z	tradycją	Filia	Biblioteczna	w	Łęgu	
Przedmiejskim	włączyła	się	w	obchody	Świa-
towego	Dnia	Pluszowego	Misia.	Z	tej	okazji	do	
biblioteki	 przybyły	 dwie	 grupy	 przedszkola-
ków	wraz	z	swymi	ukochanymi	pluszakami,	aby	
wspólnie	bawić		się	i	świętować	urodziny	misia.	

Spotkanie	z	niezwykłym	człowiekiem,	Dariuszem	
Morsztynem	-	Biegnącym	Wilkiem	odbyło	się	29	
listopada	w	GOK-O	w	Lelisie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej pracowali pod 
okiem  twórczyni ludowej Czesławy Lewandowskiej. 
Powstały piękne kartki z życzeniami świątecznymi, 
które wszyscy uczestnicy zajęć wyślą swoim bliskim. 
Na pewno było to miłą niespodzianką, ponieważ 
bądź co bądź obecnie coraz częściej tradycyjną 
kartkę wypierają nowoczesne środki przekazywania 
informacji, wykorzystywane również do przesyłania 
życzeń świątecznych.

Bożena Załęska

Dlatego obchody Roku Korczaka  zasługiwały na 
szczególną uwagę dzieci, jak również dorosłych. W 
dziecku Korczak widział bowiem w pełni ukształto-
wanego człowieka, z prawem do godności i prawem 
do bycia osobą. Dla dorosłego natomiast przesłanie i 
myśl pedagogiczna Starego Doktora mogą być wciąż 
aktualną wskazówką, jak wychowywać młodego czło-
wieka. Chcąc przybliżyć swoim czytelnikom sylwetkę 
Korczaka, filie biblioteczne Biblioteki Gminnej w Lelisie 
podjęły szereg działań  mających na celu popularyzację 
wartości i poglądów pedagoga. 

Filia Biblioteczna w Łęgu Starościńskim we współpra-
cy z nauczycielami przeprowadziła zajęcia biblioteczne 
i konkursy dotyczące biografii i twórczości Korczaka. 
Uczniowie klas starszych  czytali fragmenty „Króla 
Maciusia Pierwszego” kolegom i koleżankom z klas 
I -III, przygotowując ich tym samym do konkursu 
plastycznego „Bohaterowie utworów literackich 
J. Korczaka”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło   
29. listopada. Komisja oceniając estetykę i pomysłowość 
wykonanych prac wyróżniła: Karolinę Kurpiewską, 
klasa III, Aleksandrę Nalewajk, klasa II i Katarzynę 
Rudzik, klasa II.

15 listopada przeprowadzono konkurs pięknego 
czytania fragmentów książek J. Korczaka  -  „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” , przeznaczo-
ny dla uczniów klas IV-VI.  Spośród 12. uczestników 
jury, oceniając oryginalność interpretacji, przyznała 
następujące miejsca: I miejsce – Maciej Prusiński, 
klasa VI, II miejsce – Natalia Nadolna, klasa VI oraz III 
miejsce – Jakub Szczubełek, klasa IV.

Zakończeniem cyklu spotkań poświęconych pa-
mięci wybitnego pedagoga było wspólne obejrzenie 
filmu Andrzeja Wajdy pt.: „Korczak” . Film wzruszył 
wszystkich – małych i dużych. 

W Filii Bibliotecznej w Dąbrówce przez cały listopad w 
dniach otwarcia biblioteki miała miejsce akcja „Z książką  
na dzień dobry”. W związku z ogłoszeniem roku 2012 
Rokiem Janusza Korczaka poranne głośne czytanie 
przebiegało pod hasłem „Król Maciuś na dzień dobry”. 

Mali czytelnicy tego dnia obejrzeli prezentację 
multimedialną pt.: „Światowy Dzień Pluszowego 
Misia” , uczestniczyli we wspólnej  zabawie, recytowali 
wierszyki oraz słuchali i oglądali bajki przedstawiające 
przygody znanych misiów. 

Z okazji święta zorganizowano także konkurs 
plastyczny „Mój przyjaciel Miś” .  Spośród 39 prac 
wykonanych przez przedszkolaków komisja wyróżniła 
i nagrodziła następujące osoby: I miejsce - Kacper 
Majewski i Sebastian Piersa, wyróżnienia -  Natalia 
Deptuła, Ada Kowalska, Julia Płocharczyk,  Natalia 

Gość, który swoimi opowieściami wzbudził wielkie 
zainteresowanie młodzieży ze szkół w Dąbrówce 
i Lelisie, to znany działacz społeczny, twórca Re-
publiki Ściborskiej, Harcerskiego Ruchu Ochrony 
Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu i Partnerstwa 
Dzikie Mazury, a także mors, wegetarianin, biegacz 
długodystansowy, najbardziej znany polski maszer 
długodystansowy psich zaprzęgów, prowadzący 
programy telewizyjne, m.in. Łowcy Przygód, Ma-
zury Nieodkryte, bohater wielu filmów i reportaży.

Podczas spotkania Biegnący Wilk opowiedział o 
swym pochodzeniu (jego dziadek był leśniczym w 
Leśnictwie Wyk – Przeczniak, a więc  w miejscowości 
sąsiadującej ze wsią Gąski, gm. Lelis),  o pasji życia 
jaką jest dla niego udział w wyścigach psich zaprzę-
gów organizowanych w Norwegii. Tam właśnie ten 
słynny maszer, a więc kierujący psim zaprzęgiem,  w 
2009r. ukończył trasę 500 kilometrowego wyścigu 
Finnmarkslopet, a w 2012 r. po raz pierwszy startował 
na trasie 1000 km. 

– Udział w długodystansowych wyścigach psich 
zaprzęgów świata to ekstremalne wyzwanie, lata 
przygotowań, temperatura poniżej minus 40 stopni, 
ale i spotkania z niezwykłymi ludźmi - Lapończykami 
i reniferami – stwierdził podróżnik.

Bardzo ciekawe spotkanie stało się okazją do 
snucia pięknej  opowieści o licznych wyprawach, 
a wszystkie poparte zdjęciami pięknych krajobra-
zów północy, strojów lapońskich, kolorowej zorzy 
polarnej i ogromnego trudu w śnieżycy i mrozie. 
Naprawdę warto było przyjść do GOK-O i posłuchać 
tych niezwykłych historii. (ak)

Łącznie odbyło się 9 spotkań , w których uczestniczyło 
111 czytelników. Zorganizowano również konkursy, 
które służyły upowszechnianiu informacji na temat 
życia i działalności Janusza Korczaka. Konkurs plastyczny 
„Janusz Korczak – przyjaciel najmniejszych” miał na 
celu nie tylko  popularyzację twórczości Korczaka, ale 
także rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej 
czytelników wszystkich klas SP w Dąbrówce. Aby wziąć 
udział w konkursie należało bowiem  wykonać  pracę 
plastyczną dotyczącą sylwetki bądź utworu J. Korczaka. 
Kierując się  zgodnością prac z tematyką konkursu, 
oryginalnością oraz estetyką – przyznano następujące 
miejsca i nagrody: I miejsce - Gabriela Mieczkowska, 
kl. II, wyróżnienia - Wioleta Laskowska, kl. IV, Patrycja 
Szymczyk, kl.VI. Natomiast  celem konkursu „Życie i 
praca Janusza Korczaka” była popularyzacja wiedzy o 
wybitnym polskim pisarzu i pedagogu wśród uczniów 
klas IV-VI. Spośród uczestników największą liczbę 
punktów i tym samym wyróżnienia zdobyli: Michał 
Subczyński, kl. IV, Marcin Plona, kl. VI.

Laureaci wszystkich konkursów  otrzymali dyplomy 
i nagrody ufundowane przez GBP w Lelisie.   (JM, MA) 

Fot. archiwum

Fot. archiwum

Skórzewska, Damian Gontarz, Martyna Arcichowska, 
Aleksandra Berkowska i Emilia Staśkiewicz.

Obchodom Światowego Dnia Pluszowego Misia 
towarzyszyła także okolicznościowa dekoracja po-
mieszczenia biblioteki, wystawka pluszowych misiów 
oraz pokonkursowa galeria prac pt.: „Mój przyjaciel Miś”.

Na zakończenie spotkania obowiązkowo wszyscy 
skosztowali słodkiej niespodzianki, a także odbyło się 
wręczenie dyplomów i upominków dla zwycięzców 
oraz wykonano  pamiątkowe zdjęcie. (JM, MA)

Fot. Tomasz Szczubełek

W	Filii	Bibliotecznej	w	Obierwi	4	grudnia	zor-
ganizowano	warsztaty	po	hasłem	„Kartka	bożo-
narodzeniowa	z	motywem	ludowym”.	
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Ofiarność	połączona	z	opłatkiem

Szkolnictwo	zawodowe	=	pewna	praca

Krew	darem	życia

TAK,	pomagam!

W	sali	GOK-O	w	Lelisie	7	grudnia	spotkali	się	honorowi	dawcy	krwi	zrzeszeni	w	Klubie	HDK	dzia-
łającym	przy	jednostce	OSP.	Wśród	członków	klubu,	oprócz	strażaków	ochotników	są	także	pracow-
nicy	Urzędu	Gminy	oraz	mieszkańcy	Gminy	Lelis,	którym	nie	jest	obojętny	los	drugiego	człowieka.		
W	spotkaniu	uczestniczyły	Barbara	Sawicka,	prezes	Zarządu	Oddziału	Rejonowego	PCK	oraz	Bożena	
Podbielska,	dyrektor	biura	PCK	w	Ostrołęce.

Organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w 
Warszawie. Konkurs dotyczył promocji szkolnictwa 
zawodowego, a jego efektem będzie nakręcenie 
filmu. Młodzież ZS w Lelisie zaprezentowała specyfikę 
pracy trzech zawodów, tj. sprzedawcy, cukiernika i 
piekarza. Film nakręcono w zakładach pracy, w których 
młodzież odbywa praktyki zawodowe. Opiekunem 
projektu była Wioletta Tomczak, a szczególny wkład w 

W trakcie uroczystego spotkania z okazji obcho-
dów Dni Honorowego Dawstwa Krwi, które odbyło 
się 1 grudnia w sali OCK Ostrołęce po raz pierwszy 
na naszym regionie wręczono medal Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Medal 
ten, przyznany przez Ministra Zdrowia otrzymał 
Henryk Chorąży, prezes HDK przy OSP w Lelisie. 
Gratulujemy. (ak)

Pod	takim	hasłem	15	grudnia	dziewczęta	z	klasy	
pierwszej	i	drugiej	gimnazjum		Zespołu	Szkół	w	
Obierwi		przeprowadziły	świąteczną	zbiórkę	żyw-
ności	dla	rodzin	potrzebujących	z	naszej		parafii.

Szkolne  Koło Caritas przy ZS w Obierwi włącza się 
w rozmaite dzieła i akcje pomocowe, ale w zbiórce 
żywności uczestniczyło  po raz pierwszy. Dzięki 
życzliwości właściciela sklepu MINI MAX w Obierwi, 
Michała Kowalczyka, nasze wolontariuszki już od 8 
rano miłym uśmiechem i słowem zachęcały wszyst-
kich pojawiających się klientów do umieszczenia 
w specjalnie przygotowanym koszu wybranego 
produktu żywnościowego.

Akcję zakończono około godziny 15.30, a w po-
siadaniu organizatorów znalazły się między innymi: 
mąka, cukier, ryż, makaron, olej, napoje, konserwy 
mięsne, owoce w puszkach, płatki kukurydziane, 
masło, kakao, kawa, słodycze. Poza tym z datków 
wrzucanych do puszki zebraliśmy 110, 87 zł. Kwotę 
tę również przeznaczyliśmy na zakup żywności. 
Ostatecznie udało nam się zebrać ponad 63 kg 
rozmaitych produktów. Przygotowaliśmy 4 paczki, 
które jeszcze przed świętami trafiły do domów 
rodzin potrzebujących.

Dziewczęta, które uczestniczyły w sobotniej 
zbiórce żywności to: Dominika Suchecka, Kinga 
Lenda, Magda Kuzia, Milena Baczewska, Kasia 
Mizerek, Marta Piątkowska, Ola Choroszewska, 
Angelika Dzięgielewska i Agnieszka Szczecińska. 
Wszystkim wolontariuszom i darczyńcom, którzy 
przyczynili się do udziału w naszej akcji, jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.

Grażyna Nowakowska

Na wstępie w imieniu władz PCK wręczyły spe-
cjalne podziękowanie dla wójta Stanisława Subdy 
,,za wieloletnie wspieranie działalności na rzecz 
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz idei honorowego 
dawstwa krwi’’. Referat okolicznościowy  dotyczący 
działalności Klubu HDK wygłosił Stefan Prusik, który 
poinformował, że  klubie działa 40 osób, w tym 25 
czynnych dawców, którzy do dnia spotkania oddali 
37 litry krwi. 

– Władze Gminy od wielu lat wspierają działal-
ność honorowego krwiodawstwa i cieszy fakt, że 
taka uroczystość  ma  miejsce właśnie w Lelisie. 
Mam nadzieję, że przyczyni się to promowania 
idei honorowego krwiodawstwa w gminie oraz w 
powiecie – stwierdził wójt Stanisław Subda, życząc 
wszystkim Wesołych Świąt oraz wielu sukcesów w 
życiu zawodowym i prywatnym. 

W dowód uznania za najpiękniejszy dar huma-
nitarny, bezinteresowne i długoletnie oddawania 
krwi wręczono medale ,,Złote serce’’, które otrzymali 
Kazimierz Gromek, Marek Poręba oraz odznaki  Za-
służony Honorowy Dawca Krwi III ST., które otrzymali:  
Marcin Niedźwiedzki i Adam Wiski. Dodajmy, że 
wcześniej medal ,,Złotego serca’’, który przyznaje 
się za oddanie ponad 50 l krwi otrzymał Henryk 
Chorąży, prezes HDK przy OSP w Lelisie. 

Na zakończenie grudniowego, dorocznego 
spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu dla 
honorowych dawców krwi połączone z losowaniem 
przez uczestników upominków rzeczowych, a także 
podzielono się opłatkiem w tak szczególnym gronie 
ludzi wrażliwych i otwartych na potrzeby innego 
człowieka. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Uczniowie	klasy	I	Zasadniczej	Szkoły	Zawodowej	w	Lelisie	uczestniczyli		w	I	Mazowieckim	Konkursie	
Szkolnictwa	Zawodowego	„Szkolnictwo	Zawodowe	=	Pewna	Praca”	pod	honorowym	patronatem	
Marszałka	Województwa	Mazowieckiego.

Fot. Antoni Kustusz

powstanie filmu wnieśli uczniowie: Paulina Parzych, 
Ewa Łempicka, Sebastian Przybyła.

6 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Warszawie odbyło się uroczyste 
ogłoszenie wyników I Mazowieckiego Konkursu 
Szkolnictwa Zawodowego. Oceniając nadesłane 
prace, Jury wzięło pod uwagę trzy kryteria:
• promocja szkolnictwa zawodowego - wskazanie 

na pozytywne aspekty uczestniczenia w procesie 
edukacji zawodowej lub perspektyw związanych z 
ukończeniem edukacji zawodowej, prezentowanie 
dobrych praktyk współpracy z przedsiębiorcami, 
o ile takie występują, zgodnie z celem konkursu;

• koncepcja – oryginalność, podejście do tematu, 
wyrazistość przekazu, kreatywność, innowacyjność;

• walory artystyczne – kompozycja plastyczna 
(oświetlenie, scenografia, ustawienie planu), gra 
aktorska, staranność wykonania.
Film przygotowany w ZS Lelis został wyróżniony 

przez jury konkursu, a uczniowie otrzymali atrakcyj-
ne nagrody. Szczególne podziękowania należą się 
pracodawcom uczniów: PSS Społem w Ostrołęce, 
Piekarni Kurpiowskiej w Serafinie i sklepowi spo-
żywczemu Teresy Niedźwieckiej. (ak) Fot. archiwum szkoły
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Gmina	Lelis	nadal	na	podium

A	jednak	najlepsi	w	powiecie

Grudniowe	spotkanie	
szachistów

Brąz	pomimo	
trudności

Gmina	Lelis	uplasowała	się	na	III	miejscu	w	powiecie	ostrołęckim	w		punktacji	gmin	po	podsumo-
waniu	wyników	Igrzysk	Młodzieży	Szkolnej	w	roku	szkolnym	2011/2012.	Podsumowanie	szkolnej,	
sportowej	rywalizacji	odbyło	się	4	grudnia		Centrum	Kultury	Kurpiowskiej	w	Kadzidle.	Gospodarze	
przygotowali	ciekawy	występ	artystyczny	oraz	gorący,	regionalny	posiłek.

Mecze rozegrano w dwóch grupach. W półfinale 
Lelis juniorzy uległ seniorom z Łęgu Przedmiejskiego 
4:3, a LZS Nasiadki pokonał Kurpika Kadzidło 3:2. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna Kurpika po wygraniu 
z juniorami Lelisa 5:3. W meczu finałowym lepsi oka-
zali się seniorzy ULKS Łęg Przedm., którzy pokonali 
młodzież z LZS Nasiadki 6:1. Najlepszym bramkarzem 
wybrano Jakuba Mroza z LZS Nasiadki, najlepszym 
zawodnikiem został Kamil Gontarz, a najlepszym 
strzelcem Paweł Lutrzykowski z Łęgu, który zdobył 10 

bramek. Drużyna LZS Nasiadki wystąpiła w składzie: 
Jakub Brzeski, Jakub Mróz, Łukasz Kamiński, Konrad 
Gontarz, Kamil Gontarz, Patryk Brzeski i Szymon 
Milewski, a  drużyna ULKS Łęg Przedmiejski grała 
w składzie: Rafał Kosek, Robert Piekarski, Marcin 
Grala, Paweł Lutrzykowski, Sebastian Kosek, Witold 
Kwiatkowski. Na zakończenie turnieju najlepsze 
drużyny otrzymały z rąk przewodniczącego rady 
Powiatu Stefana Prusika dyplomy i puchary, a także 
nagrody rzeczowe. (ak)

To prawie rodzinne spotkanie różnych pokoleń 
szachistów dostarczyło wielu emocji, a liczne po-
jedynki stały na naprawdę wysokim poziomie.  W 
zliczeniu wszystkich wyników w kategorii seniorów 
poszczególne miejsca zajęli: 1. Dariusz Gadzała, 2. 
Zbigniew Zajewski, 3. Ryszard Jastrzębski, 4. Zyg-
munt Szczepanek, 5. Krzysztof Brzostek, 6. Stanisław 
Załuska, 7. Waldemar Kruczyk, 8. Jerzy Kamień, 9. 
Maciej Brzeski, 10. Jakub Brzeski, 11. Paweł Pianka. 
W kategorii juniorów I miejsce zajął Jan Masztalerz, 
a II miejsce - Patryk Brzeski. 

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali puchary, dy-
plomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzono dodatkowo 
najmłodszego i najstarszego gracza. Otrzymali je: 
Jan Masztalerz i Jerzy Kamień. Nagrody ufundował 
GOK-O w Lelisie, który za naszym pośrednictwem 
składa serdeczne podziękowanie dla Stanisława 
Załuski i Macieja Brzeskiego za pomoc w przepro-
wadzeniu zawodów. (ak) 

W	GOK-O	w	Lelisie		2	grudnia	rozegrany	został	II	
Turniej	Szachowy	o	Puchar	Wójta	Gminy	Lelis	i	
Przewodniczącego	Rady	Gminy.

	 Po	 roku	 nieobecności	 na	 parkiecie	 unihoke-
ja,	udało	się	dziewczętom	SP	Nasiadki		zdobyć		
trzecie	miejsce	w	powiecie.

To sukces, chociaż coraz bardziej widać różnice 
w wyszkoleniu technicznym i taktycznym poszcze-
gólnych drużyn. Niestety, z powodu braku sali 
gimnastycznej, jesteśmy już na starcie skazani na 
gorszy wynik. Tym bardziej należy docenić wolę 
walki, nieustępliwość i zaangażowanie naszych 
zawodniczek: Karoliny Nalewajk, Kamili Duszak, Izy 
Parzych, Izy Pędzich, Alicji Chojnowskiej, Marietty 
Stolarczyk, Jowity Popielarczyk, Joli i Iwony Traczew-
skich, Justyny Pędzich, Natalii Mrozek.  

Sylwia Smilgin – Kamińska

 W punktacji liczyły się wyniki wszystkich star-
tów, ale najwyżej punktowały starty na szczeblu 
wojewódzkim. W trakcie podsumowania w Kadzidle 
nagrody otrzymała drużyna ringo PG w Lelisie, 
która zajęła II miejsce w Mistrzostwach Mazowsza, 
występując w składzie: Lidia Kamińska, Klaudia 
Orzołek, Patryk Brzeski, Konrad Surgiewicz, Wiktor 
Puławski, trener - Maciej Brzeski oraz brązowy me-
dalista Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
skoku w dal Adam Ziemak z ZS Obierwia. 

Do szczególnie cennych sukcesów sportowców 
naszej gminy można zaliczyć także I miejsce drużyny 
ringowców z SP Nasiadki w finale międzypowia-
towym MIMS w składzie: Izabela Pędzich, Iwona 
Traczewska, Jola Traczewska, Dawid Siernicki, Piotr 
Kamiński; I miejsce w mistrzostwach powiatu  dru-
żyny piłki ręcznej PG Obierwia grającej w składzie: 
Michał Piersa, Jakub Grabowski, Grzegorz Dawid, 
Patryk Pliszka, Adam Ziemak, Sebastian Iwanowicz, 
Marcin Dzięgielewski, Przemysław Kisiel, Krzysztof 
Niedźwiedzki, Kamil Laćkowski i Kamil Ziemek; 
mistrzostwo powiatu w tenisie stołowym Daniela 
Kamińskiego z ZS Obierwia; wicemistrzostwo w 
międzypowiatowych biegach przełajowych w 
ramach MIMS Magdaleny Olszewskiej z SP Białobiel,  

Po podsumowaniu roku szkolnego 2011/2012 
klasyfikacja gmin ułożyła się  następująco: I m. 
gmina Olszewo Borki – 1649,5 pkt., II m. – gm. 
Kadzidło, 1596,5 pkt., III m. – gmina Lelis – 1094 
pkt. Do dorobku naszej gminy dołożyły się: szkoły 
podstawowe – 687,5 pkt. i szkoły gimnazjalne – 909 
pkt. W rywalizacji szkół podstawowych dorobek 

poszczególnych szkół wyglądał następująco: SP 
Nasiadki – 135 pkt., SP Białobiel – 104, SP Łęg Staro-
ściński – 84, SP Lelis – 81, SP Obierwia – 67,5, SP Łęg 
Przedm. – 66, SP Olszewka – 52 oraz SP Dąbrówka – 
19 pkt. W rywalizacji gimnazjów najwięcej punktów 
zgromadziło PG Lelis – 237, przed SP Obierwia – 152 
oraz PG Łęg Przedmiejski – 96,5 pkt.

W rywalizacji powiatowej szkół podstawowych 
nasze szkoły zajęły następujące miejsca:  SP Na-
siadki -  IX miejsce, SP Białobiel – XII m., SP Łęg 
Starościński – XV m., SP Lelis – XVI m., SP Obierwia 
– XIX m., SP Dąbrówka – XXXIII m.. W rywalizacji 
powiatowej gimnazjów nasze szkoły uplasowały 
się na: PG Lelis – VII m, PG Obierwia – X m., PG Łęg 
Przedmiejski – XIII m..

Wyróżnione szkoły otrzymały pamiątkowe puchary 
i dyplomy. Zawodnicy, którzy zdobyli medale na 
etapie wojewódzkim i ich trenerzy otrzymali nagrody 
w postaci sprzętu sportowego. (ak) 

Powiatowy	turniej	LZS	w	halowej	piłce	nożnej	o	Puchar	Wójta	Gminy	Lelis,	który	rozegrano	9	grudnia	
w	hali	ZS	w	Lelisie,	przyniósł	przekonywujące	zwycięstwo	drużyn	z	naszej	gminy,	a	mecz	finałowy	stał	
się	wewnętrznym	pojedynkiem	drużyn	LZS	z	Łęgu	Przedmiejskiego	i	Nasiadek.	W	turnieju	wystąpiły	
także	drużyny	LZS	z	Kadzidła,	Turośli,	Lelisa,	Baranowa,	Obierwi.

Fot. Antoni Kustusz

Fot. Antoni Kustusz

Na zdjęciu: finaliści przed rozpoczęciem meczu. 
Fot. Antoni Kustusz

Fot. archiwum
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GOK-O	informuje	i	zaprasza…

Urząd	Gminy	przypomina

Szanowni	mieszkańcy,	dopilnujcie,	
żeby	nie	płacić	dwa	razy	za	śmieci	!

Ludność	gminy	Lelis	
wg.	stanu	na	dzień	
31.12.2012	r.
(mieszkańcy	stali)

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

I rata do 15 marca 2013 r.
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)

Miejscowość Liczba	ludności

Lelis 870

Długi Kąt 278

Durlasy 453

Gibałka 125

Łodziska 202

Szafarnia 235

Nasiadki 525

Szafarczyska 253

Olszewka 626

Szwendrowy Most 168

Łęg Przedmiejski 1 202

Łęg Starościński 844 

Gnaty 178

Dąbrówka 384

Szkwa 86

Gąski 193

Płoszyce 310

Kurpiewskie 258

Obierwia 716

Aleksandrowo 165

Białobiel 675

Siemnocha 273

	Razem: 9019
Opłatę za odbiór odpadów będziecie Państwo 

uiszczać do Gminy, która to zorganizuje przetarg i 
wybierze przedsiębiorcę, z którym podpisze umowę 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych pochodzących od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. Właściciel posesji sam musi wypo-
wiedzieć umowę komercyjnej firmie. Jeśli tego nie 
zrobi, opłatę pobierze i gmina, i przedsiębiorca.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą 
bacznie się przyjrzeć umowom, które zawarli z firmami 
wywożącymi odpady i pamiętać, by odpowiednio 
wcześnie je wypowiedzieć.

Dziś właściciel nieruchomości płaci wybranej 
przez siebie firmie. Od dnia 1 lipca 2013 roku 
obowiązkowo płacić będzie gminie, która przej-
mie odpady. W rezultacie dotychczasowe umowy 
zawarte z właścicielami nieruchomości zamiesz-
kałych staną się zbędne. To, że zapłacimy gminie, 
nie oznacza jednak, iż automatycznie wygaśnie 
umowa z firmą aktualnie odbierającą od nas odpady. 
      Nowelizacja ustawy śmieciowej nie reguluje 

wprost kwestii dalszego obowiązywania umów 
zawartych z firmami wywożącymi odpady ani 
sposobu ich rozwiązywania. Dlatego osoby, które 
podpisały umowę na wywóz śmieci np. z półrocznym 
wypowiedzeniem, muszą pamiętać, by najpóźniej 
do końca 2012 r. ją wypowiedzieć. Inaczej zapłacą 
podwójnie – i gminie  i przedsiębiorcy.

O wypowiedzenie umowy trzeba zadbać od-
powiednio wcześniej. Niektóre zapisy określa-
ją, że umowa może być rozwiązana z miesięcz-
nym, trzymiesięcznym, a nawet półrocznym 
wypowiedzeniem. O odpowiednio wczesnym jej 
rozwiązaniu muszą pamiętać sami właściciele.  
Właściciele  nieruchomości  powinni  przeanalizować  
postanowienia  zawartych  przez   nich umów  na  odbiór  
odpadów  i  wypowiedzieć  te  umowy  z  odpowiednim  
wyprzedzeniem  na  zasadach  w  nich  określonych. 
Jeśli ktoś zamierza zawrzeć  nową  umowę , należy 
zadbać o to aby była to umowa na czas określony 
nie dłuższy niż do dnia 30. czerwca 2013 r.

Od	dnia	1	lipca	2013	r.	nasza	Gmina	przejmuje	władztwo	nad	odpadami	komunalnymi	i	stanie	się	
odpowiedzialna	za	prawidłowe	funkcjonowanie	systemu	odbierania	odpadów	od	właścicieli	nieru-
chomości	zamieszkałych.

31 stycznia, godz. 10.00, sala GOK-O - VIII Regionalny Przegląd Widowisk przedstawiających 
fragmenty z życia dawnych Kurpiów pt. „Darcie pierza”;

Warto kibicować…
13 stycznia, godz. 10.00, hala ZS w Lelisie – otwarty gminny turniej LZS  piłki siatkowej, 
19 stycznia , godz. 10.00, hala ZS w Lelisie – powiatowe  eliminacje Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

SZS szkół gimnazjalnych w halowej piłce nożnej  dziewcząt.
20 stycznia, godz. 10.00, hala ZS w Lelisie – powiatowy turniej tenisa stołowego o puchar prze-

wodniczącego Rady Powiatu Stefana Prusika.

GOK-O zaprasza do udziału w zajęciach przygotowanych z okazji zimowych ferii szkolnych. 
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Inne	dane	
za	2012	rok.
Urodzenia  87
Małżeństwa 96
Rozwody  17
Zgony  68
Stan ludności na dzień 31.12.2012 r. 9019
w tym mężczyźni   4551
w tym kobiety   4468
Zameldowani na pobyt stały w 2012 r.  107
Wymeldowanie z pobytu stałego   60
Przemeldowanie w obrębie Gminy  51

Oprac. Hieronim Laska, USC Lelis


