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Kurpiowska Majówka w Obierwi
„Wsi spokojna, wsi wesoła!”…Takimi słowami  określił polską wieś  Jan Kochanowski.  Mistrz Jan się nie 
pomylił. Nasza wieś, chociaż upłynęło kilka wieków,  jest oazą spokoju, ale również tętni życiem i radością. 
Mogli się o tym przekonać 18 maja mieszkańcy Obierwi oraz zaproszeni goście z wójtem Stanisławem Sub-
dą, przybywając na tradycyjną majówkę, klimatem nawiązującą do tradycji ludowych Kurpiowszczyzny. W 
programie nie zabrakło również akcentów sportowych,  popisów artystów sceny kabaretowej i muzycznej. 

W numerze:

 Majówka ‘2014 , uroczyście otwarta przez 
Wandę Pieńkosz, dyrektora Zespołu Szkół w 
Obierwi, rozpoczęła się występem zespołu 
folklorystycznego „Nowe Latko” , który działa 
przy GOKO  w Lelisie  pod kierunkiem Jana Kani. 

Rozedrgane dźwięki kurpiowskiej kapeli dosko-
nale zsynchronizowały się z występem młodych i 
zdolnych artystów naszego gimnazjum, którzy w 
przedstawieniu  kabaretowym  „ Co się na tej wsi 
porobiło?” przedstawili  w krzywym zwierciadle 
satyry obraz dawnej i współczesnej wsi polskiej 
oraz jej mieszkańców. Z tematyką przedstawienia 
korespondowała również scenka pt. „O zalecaniu”, 
w której babcia Genia z rozrzewnieniem opowia-
dała swojej wnuczce - Zośce o swojej młodości. 
W te role wcieliły się uczennice kl. IV- Wiktoria 
Wiśniewska i Emilia Bakuła, zaś uczennica z   kl. 
II – Zuzanna Szczepanek zaprezentowała gadkę 
„Jenteresy”.   
 Z wielkim aplauzem licznie zebranej publicz-
ności spotkały się  występy dziewcząt z gimna-
zjum, które w rytmie zumby wykonały układ 
taneczny do znanego utworu „My Słowianie”, a 
nieco później  w korowodzie barwnych strojów 
kurpiowskich, tanecznym krokiem na scenę weszli 
najmłodsi artyści z kl. I-III, aby pokazać, jaki to oni 
mają talent do tańca.
     Dużo emocji dostarczył widzom Turniej Rodzin, 
który prowadziła charyzmatyczna i dowcipna    
Agnieszka Kornaga- Bałdyga. Trzyosobowe ekipy 
(rodzice i dziecko) rywalizowały w kilku konkuren-
cjach, m.in. panie pompowały  dętki rowerowe  na 

czas, panowie prali na tarze czy kręcili beretem 
umieszczonym na kiju od szczotki. Publiczność 
gorąco dopingowała uczestników turnieju, którzy 
wykazali się odwagą, ogromnym dystansem do 
siebie i poczuciem humoru. Pierwsze miejsce 
zajęły ex aequo rodziny Kowalczyków i Waszkie-
wiczów, drugie zdobyli państwo Tumińscy. 
     Na majówkowej scenie zaprezentował się rów-
nież ostrołęcki kabaret Szuje oraz „ Chudkozianki”, 
czyli panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chudku, 
a także podsumowane zostały konkursy: profilak-
tyczny oraz  plastyczny „Wycinanka Kurpiowska”.
       Przy scenie można było podziwiać dzieła sztuki 
ludowej, której orędowniczkami są Czesława 
Lewandowska, Wiesława Chaberek oraz Zofia 
Jaworska, zajrzeć do strażackiego wozu, pojeździć 
na symulatorze jazdy motocyklem udostępnionym 
przez policję, degustować potrawy regionalne.
 Na zakończenie wystąpił zespół disco polo 
4EVER, którego utwory porwały do tańca wszyst-
kich widzów. 

 Oj działo się działo!!! Trudno to wszystko 
opisać. Mamy nadzieję, że ten festiwal smaków 
i kolorów, rodzinnej radości i rozrywki długo 
zostanie w pamięci całej społeczności  szkolnej i 
lokalnej. (ciąg dalszy str. 5)
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Z życia samorządu 

Wstęgi przecięte, drogi ożyły

 XXX sesja Rady Gminy obradowała 28 kwietnia 
w sali widowiskowej GOK-O.  W sesji uczestniczyli 
sołtysi, uczniowie szkoły podstawowej w Dąbrówce, 
gimnazjum w Lelisie oraz grupa  mieszkańców gminy. 
 Po wysłuchaniu informacji o działalności wójta w 
okresie międzysesyjnym, którą przedstawiła Halina 
Gontarzewska, sekretarz Gminy, podsumowania 
realizacji harmonogramu prac nad opracowaniem 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-
2030, dokonał Stefan Prusik,  główny specjalista w 
Urzędzie Gminy w Lelisie. 
 – Strategia Rozwoju Gminy  to jest plan naszego 
działania na lata 2014-2030, ale to nie znaczy , że nie 
będzie ona aktualizowania jeśli zajdzie taka potrze-
ba – skomentował to wystąpienie wójt Stanisław 
Subda. – Oczywiście, że  dobrą sprawą  było zebranie 
ankiet, bo na ich podstawie widać obraz oczekiwań 
inwestycyjnych naszych mieszkańców, ale pamiętaj-
my, że strategia została sporządzona pod potrzeby 
pozyskiwania środków unijnych i  wielkości funduszu 
sołeckiego. Owszem, jej  opracowanie mogliśmy zlecić 
firmie zewnętrznej , ale myśmy to zrobili we własnym 
zakresie oszczędzając własne środki, zaoszczędziliśmy 
minimum pięćdziesiąt tysięcy – oświadczył S. Subda, 
dziękując Stefanowi Prusikowi, który był  głównym 
wykonawcą opracowanej  strategii, za jej wykonanie 
i napisanie.
 –  Jak się dokładnie przeczyta naszą gminną stra-
tegię, to widać , że jest to  ogrom materiału, mimo iż  
nie można było wpisać konkretów, bo to są cele stra-
tegiczne – dodał Jan Mrozek, przewodniczący Rady 
Gminy. -  Dobrze więc, że rozpoczęto opracowanie 
materiału od konsultacji społecznych i zebrania ankiet.  
Opracowanie takiego materiału kosztowało wiele 
czasu i dlatego  doceniam wielką pracę,  jaką pan 
Prusik wykonał w  zakresie opracowania tej strategii 
dodał J. Mrozek, dziękując  Wójtowi Gminy, Stefanowi 
Prusikowi  i innym osobom za opracowanie strategii. 
 Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie 
podjęła uchwałę Nr XXX/229/2014 w sprawie Strategii 
Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030.  
 W sesji uczestniczył komendant Miejski Policji, 
Stanisław Szcześniak, który ustosunkował się do 
informacji zawartych w sprawozdaniu za 2013 r. o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na  
terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce 
z uwzględnieniem terenu gminy Lelis. Komendant 
podkreślił, że obecna zmiana lokalizacji siedziby dla 
dzielnicowych nie wpłynęła niekorzystnie zarówno 

na czas, jak i skuteczność działania Policji na terenie 
gminy i zaapelował do Rady Gminy o zorganizowanie 
debaty na temat stanu bezpieczeństwa publicznego 
w gminie. 
 – Sprawy bezpieczeństwa są dla nas bardzo 
ważne. Dlatego też szczegółowo je omawiamy, a 
szczegółowe materiały z tego zakresu przekazaliśmy 
radnym. Pomimo, że nie mamy Posterunku, mogę 
stwierdzić. że Policja funkcjonuje sprawnie,  często ją 
widać w terenie, przyjeżdżają patrole z ruchu drogo-
wego, zwracają szczególną uwagę na jeżdżących po 
alkoholu i przekraczających prędkość, cenne są spo-
tkania policjantów z młodzieżą w szkołach na terenie 
gminy – ocenił obecną sytuację wójt Stanisław Subda. 
- My również dążymy do  poprawy bezpieczeństwa 
poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych przy 
drogach na terenie Gminy, zaś w sprawie zorganizo-
wania  debaty społecznej  na temat bezpieczeństwa 
skontaktujemy z Panem Komendantem. Kończąc 
życzę Policji jak najszybszej przeprowadzki do nowej 
Komendy Miejskiej  i dziękuje za ich działalność na 
terenie gminy – zakończył wystąpienie wójt S. Subda. 
 Kolejnym gościem sesji był zastępca komendanta 
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, 
mł. bryg. Grzegorz Pragacz, który ocenił stan  bezpie-
czeństwa pożarowego na terenie gminy Lelis i powiatu 
ostrołęckiego za 2013 rok po informacji na ten temat 
przedstawionej przez wójta Stanisława Subdę. W 
wystąpieniach podkreślono wielką rolę miejscowych 
jednostek OSP dla ochrony przeciwpożarowej w gmi-
nie, a także wkład gminy w doposażenie sprzętowe i 
utrzymanie sprawności w OSP. 
 W innych sprawach objętych porządkiem obrad 
przew. J. Mrozek poinformował Radę Gminy, że 25 
kwietnia wpłynęło do Wójta  Gminy pismo o wycofanie 
wniosku o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lelis , który 
wpłynął do Gminy w dniu 20 marca 2014r.. W związku z 
tym taryfa pozostaje bez zmian  i wynosi 2,35 zł netto. 
Jednocześnie, zgodnie z ustawą,   wpłynęło pismo do 
Rady Gminy z dnia 25 kwietnia o przedłużenie czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę na okres jednego roku, tj.  od 
dnia 1 czerwca 2014r. do dnia 31 maja 2015 r., co 
Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała w stosownej 
uchwale. 
 W wolnych wnioskach ponownie dyskutowano 
o sprawie odszkodowań oferowanych przez firmę 
Aldesa. W odpowiedzi wójt S. Subda stwierdził, że 

wszystkie wnioski dotyczące pracy firmy Aldesa 
będą przekazane do jej kierownictwa, zaś wszelkich 
wyliczeń odszkodowań oferowanych przez firmę 
Aldesa można nie podpisywać i wówczas wykonać 
ocenę strat we własnym zakresie, a jeśli kwota będzie 
wyższa niż oferowana przez Aldesę, to firma pokryje 
koszty rzeczoznawcy i wypłaci wyższą wycenę. 
 XXXI Sesja  Rady  Gminy odbyła się  4 czerwca  
w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy.   Najważniej-
szym punktem obrad było sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
za 2013 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za ubiegły rok (zob. str. 3) . Dokumenty te zostały 
ocenione przez komisje Rady Gminy oraz Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Opinie były pozytywne i radni 
jednogłośnie zatwierdzili przedłożone sprawozdania 
oraz udzielili wójtowi S. Subdzie absolutorium. Wójt 
S. Subda podziękował radnym oraz sołtysom za 
zgodną współpracę w realizacji zadań Gminy oraz 
podziękował pracownikom Urzędu Gminy, a zwłaszcza 
Skarbnikowi Gminy Bogusławie Parzych za dobrą 
pracę przy obsłudze budżetu Gminy. 

 Na sesji dokonano także zmian w tegorocznym 
budżecie Gminy oraz zaakceptowano wnioski o udzie-
lenie pomocy finansowej powiatowi z przeznacze-
niem na budowę dróg powiatowych. Najważniejsze 
zmiany w budżecie dotyczyły koniecznych wydatków 
na budowę ulic Różanej i Fiołkowej w Białobieli oraz 
Wesołej w Lelisie, razem 40 tys. zł,  pokrycia dodat-
kowych kosztów akcji wyłapywania bezdomnych 
psów aż o 50 tys. zł, remont pomieszczeń w byłej SP 
w Durlasach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – 
90 tys. zł, wybudowanie siłowni w Płoszycach – 49 tys. 
zł, budowę boiska w Długim Kącie – 10 tys. zł, a także 
roczne składki do Związku ,,Kurpsie razem’’ w wyso-
kości 15 tys. zł związane z utrzymaniem przedszkoli 
prowadzonych przez ten związek.  

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Trzy drogi powiatowe odebrał oficjalnie wojewoda 
mazowiecki Jacek Kozłowski. Uroczyste przecięcie 
wstęgi w gminach Olszewo- Borki, Lelis oraz Ba-
ranowo odbyło się 5 maja w obecności władz po-
wiatowych i gminnych, przedstawicieli służb mun-
durowych oraz jednostek podległych wojewodzie.
 Pierwszą oficjalnie oddaną do użytku trasą była 
droga: Olszewo- Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek, 
następnie oficjalnie oddaną do użytku drogą była 
trasa Czarnotrzew-Baranowo-Orzoł-Stacja Kolejowa 
Parciaki, a wreszcie oficjalnego odbioru doczekał się 
również odcinek Olszewka-Obierwia w ciągu drogi 
Szwendrowy Most-Obierwia.
 Inwestycja realizowana była przy współudziale 
finansowym gminy Lelis (ponad 318 tys. zł.). Ogólna 
wartość robót wyniosła 1 mln.72 tys. zł. Wykonawca 
robót było PRDM OSTRADA Ostrołęka. W ramach 
robót przebudowano nawierzchnię bitumiczną o 

długości 1915 m oraz wybudowano ścieżkę na tej 
samej długości. Wykonano dren z rur perforowanych 
o długości 45 m. Ułożono przepust PCV o średnicy 
80 cm pod koroną drogi i wykonano 6 zatok auto-
busowych wraz z chodnikami. Ustawiono bariery 
stalowe ochronne oraz wymieniono oznakowanie 
pionowe. Namalowano przejścia dla pieszych i 
wykonano oznakowanie poziome nawierzchni. W 
ramach robót wykonano również podbudowę pod 
ścieżkę rowerową na długości 261 m, następnie   
ułożono nawierzchnię bitumiczną z betonu asfalto-
wego. Na ścieżce wykonano oznakowanie poziome 
i zamontowano  punktowe elementy odblaskowe. 
Wartość prac to blisko 42,5 tys. zł. Wykonawca robót 
była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk  Kacice.
 Jak podkreślił w trakcie uroczystego przecięcia 
wstęgi wójt Stanisław Subda, staraniem gminy 
jest dobra współpraca z powiatem by wspólnie 

zbudować infrastrukturę odpowiednią do potrzeb 
mieszkańców, a droga łącząca krajówkę Ostrołęka 
Myszyniec w Szwendrowym Moście i dalej do Obier-
wi bardzo dobrze służy temu celowi. Ścieżki pieszo 
rowerowe zapewniają bezpieczne przejście i prze-
jazd dzieci i młodzieży, a nowoczesne wyposażenie 
i oznakowanie drogi ułatwia przejazd samochodom 
– stwierdził Stanisław Subda. (ak) 

Fot. archiwum starostwa powiatowego
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 Dochody budżetu Gminy wyniosły 28.008.499 
zł,  z tego największe pozycje dochodowe stanowiły:
■ Subwencja oświatowa, która wyniosła 8.155.441 

zł, co stanowiło 29,1% dochodów budżetu Gmi-
ny (w roku 2012 stanowiło to 28,5%, a kwota 
subwencji była niewiele mniejsza i stanowiła 
8.001,629zł) .

■ Subwencja wyrównawcza, która wyniosła 
4.325,095 zł, co stanowiło 15,4 % dochodów 
budżetu ( w roku 2012 stanowiło to 13,6%).

■ Subwencja równoważąca, która wyniosła 
389,405 zł i stanowiła 1,4% dochodów budżetu 
( w roku 2012 -  1,4% ).

■ Podatki od firm i podmiotów gospodarczych, 
które wyniosły 2.408,715 zł i stanowiły 8,6% 
dochodów budżetu ( w roku 2012 - 8,3%) .

■ Dotacje na zadania zlecone z administracji 
rządowej, które wyniosły 4.080,822zł i stanowiły 
14,6% ( w roku 2012 - 12,1%).

■ Udział w podatkach stanowiących dochód bu-
dżetu państwa ( podatek dochodowy od osób 
fizycznych), który wyniósł 2.388,190 zł i stanowił 
8,5% dochodów budżetu ( w roku 2012 -7% ).

■ Podatki od ludności (wpłacane bezpośrednio 
do sołtysów i Urzędu Gminy, czyli podatek rolny, 
od nieruchomości, leśny i środków transportu), 
które wyniosły 1,466,770 zł, co stanowiło 5,2 % 
dochodów budżetu ( w roku 2012 - 4,1%).

■ Dochody majątkowe ( dochody zewnętrzne 
przeznaczone na inwestycje), które wyniosły 
2.167,605zł co stanowiło 7,7% dochodów bu-
dżetu.

Wydatki budżetu
Wydatki budżetu Gminy ogółem w roku 2013 
wyniosły 27.289,666 zł z tego największe wydatki 
przeznaczono na :
■ Oświatę – 12.886,498 zł co stanowiło 47,2% 

wydatków budżetu gminy. Dla porównania 
w 2012 roku wydatki te stanowiły 43,7%. Tak 
więc w 2013 r. dołożyliśmy z budżetu gminy do 
subwencji oświatowej kwotę 4.731,057 zł tj. 58% 
otrzymanej subwencji.

■ Na pomoc społeczną - 4.438,102 zł, co stanowiło 
16,3% wydatków budżetu ( w roku 2012 - 15,1 
%),

■ Na transport , w tym drogownictwo - 2.932,775 
zł, co stanowiło 10,7% wydatków budżetu gminy 
(w roku 2012 -19,4%),

■ Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
wydano 794,430 zł, co stanowiło 2,9% wydatków 
budżetu ( w roku 2012 - 2,6% ). 

■ Na administrację publiczną, w tym  koszty 
funkcjonowania Rady Gminy oraz promocję 
wydano 2.195,739 zł, co stanowiło 8% wydatków 
budżetu ( w roku 2012 - 7,1%)

■ Na gospodarkę komunalną i ochronę środo-
wiska wydano 1.160,404 zł co stanowiło 4,3% 
wydatków budżetu ( w roku 2012 - 8,7%).

Wydatki inwestycyjne 
Wydatki inwestycyjne stanowiły około 19,6% ogól-
nych wydatków budżetowych Gminy i wyniosły w 
2013 r. ogółem 5.341,002 zł.
Do najważniejszych inwestycji oraz  remontów bie-
żących, które zostały wykonane w 2013 r. należały:
1.  Drogownictwo: (zobacz co zrobiono na drogach 

w Gminie str.  4)
2.  Oświata:
-  rozbudowa szkoły podstawowej w Białobieli. 

Ogólny koszt to 1,015 tysięcy złotych. W ramach 
tego powstało na piętrze: dwie sale lekcyjne, sala 
komputerowa, nowa klatka schodowa, pomiesz-
czenie gospodarcze, korytarz sanitariaty dla 
dziewcząt i chłopców. Na parterze przedsionek i 
magazynek sportowy, na całym budynku szkoły 
położono w miejsce eternitu blachę trapezową 
i wymieniono obróbki blacharskie. Odnowio-
no także całą elewację budynku. Zakupiono 
niezbędne wyposażenie do nowej części oraz 
rozbudowano monitoring.

-  budowa stałych siłowni plenerowych przy 
Zespołach Szkół w Lelisie, Obierwi oraz 
Łęgu Przedmiejskiego - całkowity koszt to 
245 tysięcy zł, 

-  budowa placu zabaw w Łęgu Przedmiej-
skim przy Zespole Szkół -  koszt realizacji to 
157,338 zł,

-  budowa placów zabaw w Lelisie oraz Nasiadkach 
a także instalacji c. o. w  Ośrodku Etnograficznym 
w Lelisie. Koszt wykonania to 270 tys. zł.

-  wymiana pokrycia dachu wraz z adaptacją po-
mieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Lelisie 
za kwotę 175,5 tysięcy zł.

3.  Wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń przy 
GOK-O na Ośrodek Rehabilitacji w Lelisie. Koszt 
adaptacji - 352 tys.  zł. W wyniku powyższych na-
kładów uzyskano 4 klimatyzowane gabinety do 
celów rehabilitacyjnych oraz zaplecze socjalne i 
sanitarne.

4.  Wykonano prace remontowe pomieszczeń remi-
zy OSP w Lelisie na potrzeby świetlicy wiejskiej 
wraz z wymianą drzwi garażowych za kwotę ok. 
70 tysięcy zł.

5.  Budowa boiska wiejskiego w miejscowości 
Gibałka. Koszt realizacji to 166 340 zł.

6.  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lelisie. 
Koszt realizacji wyniósł 745 tys. zł. Wykonano 
m.in. zbiornik o poj. 265m3 wody oraz szereg 
innych elementów niezbędnych w sprawnym 
funkcjonowaniu stacji. Powyższa inwestycja 
zapewnia dwustopniowe pompowanie wody 
w sieć rozdzielczą wodociągu, zwiększając tym 
samym bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców.

7.  Rekultywacja wysypiska śmieci w Gibałce, cał-
kowity koszt zadania to 220  tys. zł.

8.  Wymiana pokrycia dachowego Ośrodka Etno-
graficznego w Lelisie wraz z adaptacją pomiesz-
czenia na kotłownię gazową. Koszt - 46 tys. zł.

9.  Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w 
Lęgu Przedmiejskim. Koszt  zakupu 248,180 zł 
z udziałem środków zewnętrznych, tj. z WFOŚ i 
GW w kwocie 62 tys. zł oraz ze Starostwa Powia-
towego w kwocie 90 tys. zł. 

10. Prace dokumentacyjne budowy boiska wiejskie-
go w miejscowości Durlasy. Koszt 3.690 zł.

11. Prace dokumentacyjne do budowy boiska wiej-
skiego w Długim Kącie. Koszt 1.476 zł.

12. Zrealizowano projekt systemowy: „Indywidu-
alizacja nauczania i wychowania w klasach I-III 
szkół podstawowych w Gminie Lelis- Żaczek 
z Gminy Lelis uczy się bawiąc realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013 z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 
250.581,12 zł  -100% dotacji.

Sporządził:
Stanisław Subda – Wójt Gminy Lelis

Wykonanie budżetu Gminy za  2013 r. Nowa karta w historii 
Durlasów

Słaba frekwencja 
i zwycięstwo PiS

 Dzięki funduszom gminnym oraz zgro-
madzonym na koncie sołectwa w Durlasach 
oraz determinacji sołtysa i radnego Stanisława 
Szczepanka już wkrótce odsłoni się nowa karta 
w historii tej wsi. Na placu przy zlikwidowanej 
szkole podstawowej, w której pomieszczeniach 
obecnie funkcjonuje przychodnia stomatolo-
giczna, rozpoczęły się w czerwcu prace przy 
budowie boiska wielofunkcyjnego. Natomiast 
w pomieszczeniach zwolnionych przez do-
tychczasową pracownicę szkoły już wkrótce 
pojawi się ekipa remontowo-budowlana by 
adaptować tę część budynku na świetlicę 
wiejską. Będzie się gdzie zbierać, organizować 
wiejskie spotkania i imprezy – cieszy się sołtys 
S. Szczepanek, który na sesji Rady Gminy 4 
czerwca tłumaczył radnym i gościom sesji na 
co Rada Sołecka Durlas przeznacza środki z 
funduszu sołeckiego. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

 Wyniki euro wyborów w naszej gminie po-
kazały, iż 25 maja bardzo niewielu mieszkańców 
gminy Lelis zainteresowało się programami i 
hasłami głoszonymi przez kandydatów do unij-
nego parlamentu. Frekwencja wyborcza, która 
wyniosła w gminie 17,9 proc. była wyraźnie niższa 
od średniej krajowej, która wyniosła 23,27 proc. 
 Wśród 9 komitetów wyborczych, które ubie-
gały się o mandaty euro deputowanych w naszej 
gminie najwięcej głosów, bo 52 proc. zebrał Komi-
tet Wyborczy PiS. Na drugim miejscu z dorobkiem 
19 proc. uplasował się Komitet Wyborczy PSL, a 
na trzeciej pozycji z wynikiem 10 proc. znalazł 
się Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP. Grafikę wyników wyborczych znajdziemy na 
www.lelis. pl, gdzie przygotował ją Piotr Parzych. 
(ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Kolejny dobry rok dla gminnych dróg

 Rok 2013 przyniósł dalszy rozwój sieci dróg w 
naszej gminie. Udało się zrealizować liczne inwe-
stycje, dzięki którym poprawił się standard dróg 
gminnych i powiatowych, a także infrastruktura 
szlaków komunikacyjnych, m.in. poprzez wybu-
dowanie kolejnych ścieżek rowerowo-pieszych.  
 Oto jak przedstawia się doroczny raport o 
stanie drogownictwa za 2013 r. opracowany  w 
Urzędzie Gminy. 

1. Łęg Przedmiejski:
a)  przebudowa drogi gminnej nr 250615W (kol. 

Rozoga) – 327 192,07 zł (w tym dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego – 60 000,00 zł), 

b)  przebudowa ulicy Akacjowej w msc. Łęg Przed-
miejski – 141 920,62 zł,

c)   dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 
2148,08 m3 z przeznaczeniem na remont dróg 
(250614W, kol. Roszczycha, 68, 122, kol. Dzierz-
gowskie, 

d)  remont nawierzchni drogi gminnej nr 250634W 
(kol. Jeżyły) metodą powierzchniowego utrwa-
lenia,

e)  dostawa piasku naturalnego kopanego 0-2 w 
ilości 446,1 m3 z przeznaczeniem na remont 
dróg (kol. Berkowskie, 236/7, 243).

2. Białobiel:
a)  tablice informacyjne z oznaczeniem przystan-

ku autobusowego - 2 szt.,
b)  opracowanie oraz wykonanie dwóch tablic 

wielkoformatowych z planem rozmieszczenia 
ulic miejscowości,

c)  transport wraz z załadunkiem piasku w ilości 
1 416  m3 przeznaczonego na uformowanie 
korony  dróg o nr ewid. dz. 234, 246, 153/35,

d)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 
1537,24 m3 z przeznaczeniem na remonty 
dróg (ul. Makowa, Leśna, Błękitna, Ukośna, 
Astrowa, Tulipanowa, Bławatkowa, Łąkowa, 
Tęczowa,

e)  dostawa piasku naturalnego kopanego 0-2 w 
ilości 47,1 m3 z przeznaczeniem na remonty 
ulic Astrowej i Bławatkowej.

3.  Siemnocha:
a)  tablice informacyjne z oznaczeniem przystan-

ku autobusowego - 2 szt.,
b)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

259,6 m3 z przeznaczeniem na remont dróg.
4.  Lelis:

a)  przebudowa ulicy ks. Eugeniusza Chylińskiego 
– 139 292,29 zł,

b)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 
629 m3 z przeznaczeniem na remonty drogi o 
nr ewid. dz. 727,

c)  dostawa piasku naturalnego kopanego 0-2 w 
ilości 32 m3 z przeznaczeniem na remont drogi 
o nr ewid. dz. 727.

5.  Łęg Starościński:
a)  przebudowa drogi gminnej nr 250614W (kol. 

Mała Wioska) – 182 825,08 zł,
b)  remont dróg dojazdowych do łąk oznaczonych 

nr ewid. dz. 1805, 1813, 1830 (dowóz piasku, 
uformowanie korony drogi),

c)  dostawa piasku naturalnego kopanego 0-2 w 
ilości 385,6 m3 z przeznaczeniem na remonty 
dróg (drogi o nr ewid. dz. 1795, 1805).

6.  Szafarnia:
a)  przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia 

kol. Ciernie – 509 080,46 zł,
b)  zakup 18 mb rur fi 300 mm dla potrzeb odwod-

nienia pasa drogowego,
c)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

35 m3 z przeznaczeniem na remont drogi o nr 
ewid. dz. 137.

7.  Kurpiewskie:
-  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

281 m3 z przeznaczeniem na remont drogi o 
nr ewid. dz. 505.

8.  Łodziska:
-  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

60 m3 z przeznaczeniem  na remont drogi o nr 
ewid. dz. 357.

9.  Długi Kąt:
a)  remont drogi o nr ewid. dz. 968 na odc. 1,1 km 

(dowóz piasku, uformowanie korony drogi),
b)  remont drogi o nr ewid. dz. 958 na odc. 1,1 km 

(dowóz piasku, uformowanie korony drogi),
c)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

1233,10 m3 z przeznaczeniem na remont dróg, 
d)  remont dróg dojazdowych do łąk oznaczonych 

nr ewid. dz.: 999, 997, 991, 1005, 1006, 995, 996 
(dowóz piasku, uformowanie korony drogi).

10. Olszewka: 
a)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

618 m3 z przeznaczeniem na remonty dróg  
(drogi o nr ewid. dz. 812, 543),

b)  remont nawierzchni drogi gminnej nr 
250602 W kol. Kąty i Fuc metodą powierzch-
niowego utrwalenia,

c)  dostawa piasku naturalnego kopanego 0-2 w 
ilości 379,9 m3 z przeznaczeniem na remonty 
dróg  (drogi o nr ewid. dz. 812, 543).

11. Nasiadki:
a)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

435 m3 z przeznaczeniem na remont drogi 
dojazdowej o nr ewid. 794.

12. Obierwia:
a)  transport wraz z załadunkiem piasku w ilości 

1030 m3 z przeznaczeniem na remont drogi 
dojazdowej o nr ewid. dz. 285/1, i 373/1, 

b) prace konserwacyjne – odmulenie dwóch 
przepustów wybrukowanie wlotów i wylotów, 
ustawienie oznakowania pionowego,

c)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 
372 m3 z przeznaczeniem na remont drogi o 
nr ewid. dz. 285/1, 373/1,

d)  dostawa piasku naturalnego kopanego 0-2 w 
ilości 343,40 m3 z przeznaczeniem na remont 
drogi o nr ewid. dz. 285/1, 373/1.

13. Dąbrówka:
a)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

24 m3 z przeznaczeniem na remont drogi o nr 
ewid. dz. 678.

14. Szwendrowy Most:
a)  remont drogi o nr ewid. dz. 351 (karczowanie, 

dowóz piasku) – 8 160,00 zł,
b)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

673,55 m3 z przeznaczeniem  na remont drogi 
o nr ewid. dz. 351.

15. Durlasy: 
a)  transport wraz z załadunkiem piasku w ilości 

900 m3 przeznaczonego na uformowanie 
korony  dróg o nr ewid. dz. 499 i 507 ,

b)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 
902,7 m3 z przeznaczeniem na remont drogi.

16. Gibałka:
-  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

145 m3 z przeznaczeniem na remonty drogi.
17.  Gnaty:

-  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 
1415,99 m3 z przeznaczeniem na remont dróg.

18. Gąski: 
-  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

48 m3  z przeznaczeniem na remont drogi 
250618W.

19. Płoszyce:
a)  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

36 m3 z przeznaczeniem  na remont drogi o nr 
ewid. dz. 95/1.

b)  dostawa piasku naturalnego 0-2 w ilości 365,9 
m3 z przeznaczeniem na remont dróg (drogi o 
nr ewid .dz. 198, 361).

20. Szkwa:
-  dostawa kruszywa naturalnego 0/31,5 w ilości 

184 m3 przeznaczeniem na remont drogi (łąki 
Szkwieńskie),

21. Szafarczyska:
-  zakup belek świerkowych na most transportu 

rolniczego,
22.  Łęg Starościński – Walery:

a)  wyznaczenie granic pasa drogowego drogi o 
nr ewid. dz. 1798,

b)  uporządkowanie stanu prawnego drogi gmin-
nej nr 250613 W.

23. Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W 
i 250629W zlokalizowanych pomiędzy 
drogą powiatową Ostrołęka – Łęg – Kur-
piewskie a drogą powiatową Ostrołęka 
– Durlasy – Lelis (roboty przygotowaw-
cze: podziały geodezyjne, mapy, wypisy, 
dokumentacja) – 108 468,00 zł (inwestycja 
zlokalizowana na terenie miejscowości: Gnaty, 
Białobiel, Łęg Przedmiejski)

24.Pomoc finansowa dla powiatu ostrołęc-
kiego na realizację inwestycji drogowych 
pn.:
a)  Przebudowa mostu we wsi  Sul i Baranowo 

wraz z dojazdami (odc. Szwendrowy Most – 
Olszewka) – 318 425,00 zł,

b)  Przebudowa drogi powiatowej nr 2537W Ło-
dziska – Lelis – Gąski – granica województwa 
(Laski) – 31 574,10 zł.

Łączne wydatki na drogownictwo w 2013 roku 
wyniosły 2 713 070,34 zł.

Opracował Radosław Parzych
Fot. Antoni Kustusz 
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Rocznica wolnych wyborów 

 4 czerwca, w dniu rocznicy 25-lecia pierwszych 
wolnych wyborów w Polsce, w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy  odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy, a 
trakcie której dokonano podsumowania wykonania 
budżetu gminy za 2013 r oraz oceny działalności wójta, 
któremu jednogłośnie udzielono absolutorium. W po-
rządku obrad znalazła się m.in. informacja za rok 2013 
o działalności Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświa-
towego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego 
obu placówek kultury  za 2013 r. Zarówno informacje,  
jak i sprawozdania radni przyjęli jednogłośnie. Prze-

wodniczący Rady Gminy w imieniu całej rady złożył 
podziękowania na ręce dyrektor Annie Ogniewskiej 
oraz kierowniczki Barbary Sęk dla całej załogi za 
owocną pracę mającą na celu integrację społeczności 
lokalnej oraz promocję Gminy Lelis. 
 Po sesji wszyscy jej  uczestnicy przeszli do GOK-O 
gdzie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obcho-
dów 25- lecia wolnych wyborów, które otworzył wójt 
Stanisław Subda.  Powitał zebranych, a wśród nich 
liczną reprezentację uczniów z zespołów szkół w Lelisie 
i Obierwi, podkreślając znaczenie, jakie dla obrazu 
gminy miała dokonana 25. lat temu transformacja 

ustrojowa, a także jakie znaczenie ma przypominanie 
o tamtej historii dla młodego pokolenia, które już nie 
pamięta czasów PRL.
 Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Następnie został zaprezento-
wany montaż słowno-muzyczny przygotowany przez 
specjalistę ds. muzyki - Jarosława Kraskę z uczniami 
Zespołu Szkół w Obierwi. O najnowszej historii Polski 
i byłego ówczesnego  województwa ostrołęckiego 
opowiedział dr Jerzy Kijowski z Ostrołęckiego Towa-
rzystwa Naukowego im. Adama Chętnika. 
 Po wysłuchaniu bardzo interesującego referatu 
dra J. Kijowskiego dokonano podsumowania konkursu 
wiedzy o pierwszych wolnych wyborach, który został 
przeprowadzony w dniu 2 czerwca wśród młodzieży 
gimnazjalnej. W konkursie uczestniczyło 116 uczniów 
z gimnazjum w Lelisie, Obierwi i Łęgu Przedmiejskiego. 
Największą wiedzą wykazali się następujący uczniowie: 
Patryk Parzych, Agata Orzechowska, Patrycja Jakubiak, 
Magdalena Chaberek, Anna Traczewska, Dominika 
Bednarczyk, Edyta Kaliszewska, Anna Pędzich, Nata-
lia Mąka, Ewelina Choroszewska, Arkadiusz Dawid, 
Cezary Bałon, Daniel Zamojski i Mariusz Lenkiewicz. 
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez GOK-O w Lelisie oraz dyplomy 
podziękowania za udział. Uczestniczącym w uro-
czystości radnym, sołtysom i gościom zaproszonym 
wręczono nową płytę Orkiestry Kurpiowskiej  ,,Na fol-
kowo-biesiadną nutę - Orkiestra Kurpiowska z Lelisa’’. 
        Na zakończenie spotkania na harmoniach peda-
łowych zagrali kilka kurpiowskich utworów młodzi 
muzykanci Łukasz Olbryś i Mateusz Milewski, którzy 
doskonalą się w opanowaniu instrumentu  ze swym 
mistrzem Janem Kanią. 
 Dodajmy, że akademii towarzyszyła wystawa 
fotograficzna ‘’Gmina Lelis dawniej i dziś’’, prezentująca 
najlepsze fotografie  znajdujące się w zbiorach GOK-O.  
    Anna Ogniewska, Fot. Antoni Kustusz

Kurpiowska Majówka w Obierwi (cd. ze strony 1)

 Laureaci majówkowych konkursów: 
Gminny Konkurs Plastyczny „Wycinanka Kur-
piowska”  
W kategorii klas I-III: I miejsce - Patrycja Czerop-
ska, kl. III ZS Lelis, II m. - Aleksandra Dębek, kl. II, 
ZS Obierwia, III m. - Gabriela Bednarczyk, kl. III, ZS 
Lelis, III m. - Natalia Wołosz, kl. II, SP Olszewka; W 
kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej: I miejsce 
-Kinga Domalewska, kl. V ZS Lelis, II m. - Izabela 
Ejzemberg, kl. IV, ZS Lelis, III m.- Konrad Kaczyński, 
kl. V ZS Obierwia, III m. - Oliwia Orzechowska, kl. IV 
SP Olszewka; w kategorii klasa I-III gimnazjum: I 
m. - Aleksandra Choroszewska, kl. II ZS Obierwia, II 
m. - Karolina Prusaczyk, kl. I ZS Lelis, III m. - Karolina 
Nalewajk, kl. I ZS Lelis.
Szkolny konkurs profilaktyczny „W trzeźwej 
rodzinie życie słodko płynie”
Kategoria klasy  I-III:  I m. - Małgorzata Kozłowska, 
kl. III, II m. - Karina Piersa, kl. I, III m.- Aleksandra 
Dębek, kl. II; kategoria klasy  IV-VI:  I m. - Wiktoria 
Wiśniewska, kl. IV, II m. - Konrad Kaczyński, kl. V, 
III m. – Paulina Szymczyk,  kl. V, III m.  – Martyna 
Madrak,  kl. V;  kategoria klasy I-III gimnazjum: I 
m. – Angelika Dzięgielewska, kl. III, II m. - Natalia 
Sypniewska,  kl. II, II m.  – Anna Duszak, kl. II. 
 Wszystkim serdecznie   gratulujemy kre-
atywności i twórczej pasji. Jednocześnie za 
pośrednictwem Wieści Gminnych dziękujemy 

wszystkim, którzy byli z nami tego dnia.  Uczniom 
dziękujemy za artystyczne występy, pomoc   i 
wspólną dobrą zabawę,  

Rodzicom i Gościom  za odwiedziny, wsparcie i 
humor oraz wszystkim osobom zaangażowanym  
w organizację imprezy.    Do zobaczenia na na-
stępnej Majówce w Obierwi. Już dziś zapraszamy.

Beata  Mierzejewska
Fot. Antoni Kustusz  
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Czerwcowe festyny rodzinne 
 Czerwiec to miesiąc tradycyjnych obchodów 
Dnia Dziecka oraz majowego Dnia Matki i Dnia Taty. 
Szkoły, dla upamiętnienia tych uroczystości organi-
zują festyny rodzinne, pikniki i spotkania z rodzicami 
swoich uczniów. Dzieci mają okazję pokazać zdobyte 
umiejętności, a rodzice poznają ich nauczycieli, ak-
tywnie wspierając szkoły w tych przedsięwzięciach. 
Nasza redakcja towarzyszyła większości szkolnych, 
rodzinnych festynów, ale ze względu na szczupłość 
miejsca na łamach większość zdjęć i dokumentacji 
pozostaje w redakcyjnym archiwum.  Przypomnijmy 
jednak najważniejsze wydarzenia.
 Szkoła Podstawowa w Olszewce najpierw 1 
czerwca zaprosiła rodziców i dziadków na spektakl 
,,O królu, który chciał być dziadkiem’’, a następnie do 
sportowej rywalizacji na szkolnym boisku. W turnieju 
wystartowało 6 rodzin w składzie: tata, mama i dzieci. 
Po rozegraniu wszystkich konkurencji komisja w 
składzie: Anna Górska, Barbara Rząsińska, Dorota 
Parzych i Krzysztof Mróz podliczyła punkty. Zwycię-
żyła z dorobkiem 34 pkt. rodzina p.p. Antoszewskich, 
a następne miejsca po emocjonującej walce zajęły: 
rodzina Orzechowskich,  Laskowskich,  Przybylskich,  
rodzina Szablaków  i rodzina Przywojskich.  Po wyczer-
pującej rywalizacji można było posilić się grillowanymi 
przysmakami oraz wspaniałymi ciastami, których 
starczyło dla wszystkich, małych i dużych uczestników 
przyszkolnego pikniku, a także wysłuchać występu 
zespoły ,,Przytuły Boys’’. 
 W Szkole Podstawowej w Dąbrówce  1 czerwca 
mieszkańcy Dąbrówki, Płoszyc, Gąsk, Szkwy oraz 
innych okolicznych miejscowości spędzili na festynie 
zorganizowanym już po raz piąty przez szkołę.  Na 
scenie przy szkole tradycyjnie jako pierwszy wystąpił 
zespół ludowy „Nowe Latko”, w którym tańczą i śpie-
wają uczniowie dąbrowskiej szkoły. Widzowie  mogli 
podziwiać tańce, śpiew oraz pokaz gry na harmonii 
pedałowej, których dzieci uczą się pod kierunkiem 
Jana Kani.  Swoje umiejętności pokazali najmłodsi 
tancerze z klasy pierwszej, dla których występ na 
festynie był debiutem, zostali więc entuzjastycznie 
przyjęci przez publiczność. Podobnie jak doskonała 
recytacja gadki kurpiowskiej oraz śpiewu w wy-
konaniu Igi Śnietki uczennicy kl. III. Uczniowie klas 
starszych przedstawili bajkę „Smerfy”, a największe 
oklaski zdobył Gargamel.  W tej roli wystąpił świetny 
Łukasz Ejzemberg, do tego z żywym Klakierem.  
 Następnie wójt Gminy Lelis Stanisław Subda i 
działacz LZS Stanisław Szczepanek, który wsparł nas 
przy zakupie nagród, wręczyli nagrody dla najlepszych 
sportowców z naszej szkoły, którzy reprezentowali 
szkołę na zawodach gminnych i powiatowych.  
 Swoje umiejętności zaprezentowali również 
strażacy z Dąbrówki, pokazując jak wygląda  gaszenia 
pożaru lasu. Pozwalali także zajrzeć do wnętrza samo-
chodu strażackiego. Najbardziej zachwyciła dzieciaki 
wodna tęcza „wyczarowana” przez strażaków.
 Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim zaprezen-
tował 8 czerwca spektakle teatralne i popisy sportowe 
przedszkolaków oraz poszczególnych klas pod ogól-
nym hasłem ,,Człowiek – istota nieznana’’, a głównym 
wydarzeniem było podsumowanie projektów edu-
kacyjnych, jakie realizowano w gimnazjum. Dzięki 
zaangażowaniu uczniów i nauczycieli licznie zebrani 
widzowie mogli obejrzec  ,, Kłótnię pokarmów”, nie-
zwykle inspirujący pokaz mody ekologicznej, ciekawą,, 
Bajkę o Kapturkowym Czerwonku”, która niejednemu 
namieszała w głowie, a także ,,Zmówiny polsko- nie-
mieckie, czyli Rajby Kurpiowsko – Bawarskie”. Dużą 

atrakcją były również pokazy gimnastyczne na trawie.. 
W ten sposób uczestnicy grup tematycznych w za-
bawnej formie pokazali swoje dokonania, zaś najlepsi, 
najbardziej kreatywni uczniowie oraz koordynatorzy 
projektów otrzymali nagrody z rąk wójta Stanisława 
Subdy, przew. Rady Powiatu Stefana Prusika oraz dyr. 
Marzenę Tuszyńską- Kubeł. 
 Szkoła Podstawowa w Nasiadkach świętowała 
8 czerwca Dzień Rodziny na boisku LZS w Szafarczy-
skach. Bawiono się doskonale.  Szczególnie gorąco 
oklaskiwano początkujących tancerzy, których pro-
wadzi mistrz tańca towarzyskiego Jarosław Śliwowski, 
ale także występy przedszkolaków i starszaków, którzy 
wykonali okolicznościowe piosenki i wiersze poświę-
cone rodzinie.   
 Szkoła Podstawowa w Białobieli w programie 
Pikniku Rodzinnego pokazała 15 czerwca na scenie 

wspaniałe występy przedszkolaków oraz uczniów klas 
od najmłodszych do najstarszych reżyserowane przy 
współpracy z wychowawcami przez Justynę Rzewnic-
ką, które rodzice skrzętnie nagrywali i fotografowali.  
Wielką owacją oceniono pokaz gimnastyczny przy-
gotowany po okiem Rafała Koska, który poprowadził 
także zawody dla duetów Rodzic – Dziecko. Emocji 
było mnóstwo, zaś po spektaklach i sportowych 
zmaganiach poszczególne klasy zaprosiły wszystkich 
do swoich klasowych grillów i na słodki poczęstunek. 
Amatorów mocnych wrażeń zapraszali do swoich 
pokazów policjanci i ratownicy WOPR, a najbardziej  
oszczędni członkowie SKO otrzymali nagrody od pań 
z ostrołęckiego PKO BP. 

     Antoni Kustusz, 
Joanna Śnietka, Edyta Prusaczyk

Fot. Antoni Kustusz i archiwa szkolne. 
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Arkadiusz Dawid  
mistrzem Cogito

Młodzi poloniści na 6.

Lelis welcome 

MatemASY w szóstej klasy 

Trzech uczniów z Publicznego Gimnazjum z Obier-
wi: Arkadiusz Dawid – kl. II , Daniel Zamojski- kl. II,  
Mariusz Lenkiewicz – kl. I, 28 maja uczestniczyło w 
konkursie ,,Cogito ergo sum’’, którego organizato-
rami była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Myszyńcu i gimnazjum w Rzekuniu. Obecnych 
było 33 gimnazjalistów  z  11 szkół. Uczestnicy 
mieli do rozwiązania 15 zadań, które wymagały 
umiejętności  logicznego myślenia, wyciągania 
wniosków, znajomości reguł matematycznych 
, zdolności przetwarzania informacji optycznej, 
rozpoznawania wyrazów o tym samym znaczeniu, 
określania analogii i  znajomości przysłów. 
        Zwyciężył, zdobywając tytuł  „ Mistrz Cogito ” Ar-
kadiusz Dawid  -  Publiczne Gimnazjum w Obierwi, 
a drużyna z Obierwi zajęła drugie miejsce. 
      Serdecznie gratulujemy uczniom gimnazjum 
z Obierwi, których do konkursu przygotowywa-
ła  Danuta Godzina – nauczyciel matematyki. 
Przypomnijmy, że nasz laureat Arkadiusz Dawid 
w ubiegłym roku zajął drugie miejsce w tym kon-
kursie. (ak) 

 Zespół Szkół w Lelisie gościł 28 kwietnia orga-
nizatorów oraz uczestników VI Powiatowego Kon-
kursu Języka Angielskiego. W obecności szkolnej 
społeczności oraz starosty Stanisława Kubła i przew. 
Rady Powiatu Stefana Prusika najlepsi uczniowie ze 
szkół powiatu otrzymali dyplomy laureatów oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez starostwo 
powiatowe i wójta gminy Lelis.  
 - Nasz powiat bardzo popiera naukę języka 
angielskiego, bo dostrzegamy w tym szansę na 
wzmocnienie naszej oferty turystycznej oraz lepszej 
więzi z sąsiadami z Unii Europejskiej, która wspiera 
nas swoimi funduszami i umożliwia wolne kontakty 
turystyczne, gospodarcze i edukacyjne – stwierdził 
starosta Stanisław Kubeł. 
 Konkurs organizują: dla szkół podstawowych – 
SP Białobiel (koordynator Beata Modzelewska), dla 
gimnazjów – Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim 
(Dorota Śledzik) oraz dla szkół ponadgimnazjalnych 
– ZS w Lelisie (Monika Wilczek). W I etapie konkursu, 
który odbył się 12 marca uczestniczyło 474 uczniów 
z 33 szkół w powiecie. Do drugiego etapu, który od-
był się 7 i 9 kwietnia, zakwalifikowano 121 uczniów. 

Najlepsze wyniki uzyskali: szkoły podstawowe 
– kl. IV: 1. Julia Pierzchała, SP w Dylewie, 2. Oskar 
Niedźwiedzki, SP w Olszewce, 3. Julia Bałon, SP 
Olszewka; kl. V: 1. Eliza Bednarczyk, SP Troszyn, 2. 
Elżbieta Bastek, SP Łyse, 3. Wiktor Jurczak, SP Biało-
biel, Krzysztof Dawid, SP w Czarni gm. Kadzidło; kl. 
VI: 1. Zuzanna Brzezińska, SP Baranowo, 2. Michał 
Niedźwiedzki, SP Obierwia, 3. Michał Kowalczyk, 
SP Łyse; gimnazja publiczne - kl. I: 1. Iga Zielińska, 
PG Troszyn, 2. Emilia Grzyb, ZS Lelis, Magdalena 
Kruczyk, ZS w Łęgu Przedm., 3. Paulina Panuś, ZS 
w Baranowie; kl. II: 1. Natalia Denkiewicz, ZS Łęg 
Przedm., 2. Magdalena Ciuchta, PG Obierwia, 3. 
Kacper Szymczyk, ZS Łyse; kl. III: 1. Dominika Grzyb, 
PG Baranowo, 2. Agnieszka Puchalska, PG Troszyn, 
3. Kacper Mikulski, PG Kadzidło, Łukasz Zera, PG 
Kadzidło; szkoły ponadgimnazjalne – kl. I – II: Ar-
tur Stoner, 2. Piotr Kaczmarczyk, 3. Kinga Archacka 
(wszyscy ZSP Myszyniec); kl. III – IV: Martyna Radek, 
ZSP Myszyniec, Krystian Drężek, ZSP Myszyniec, 3. 
Iwona Jechanowska, ZSP Kadzidło; zasadnicza 
szkoła zawodowa: 1. Mateusz Niedźwiedzki, ZS 
w Lelisie.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 W Zespole Szkół w Obierwi odbył się 10 czerwca  
Gminny Konkurs Matematyczny „MatemASY z szó-
stej klasy”. W IX edycji tego konkursu  uczestniczyło 
15. uczniów z pięciu szkół naszej gminy: Obierwia, 
Olszewka, Białobiel, Lelis, Nasiadki,  po trzech 
uczniów z każdej szkoły.
  WYNIKI   KONKURSU: W kategorii indywidual-
nej: I miejsce - 32,5 pkt.  –  Daniel Kaliszewski  – SP 
Lelis, II m. - 31,5 pkt.  – Michał Niedźwiecki  – SP 
Obierwia, III m. - 30,5 pkt. – Łukasz Rolka  – SP Bia-
łobiel, III m.  - 30,5 pkt. – Norbert Dzięgielewski - SP 
Obierwia, wyróżnienie - 29 pkt.  – Mikołaj Kur  – SP 
Białobiel. W kategorii  zbiorowej: I miejsce  - 84,5 
pkt. – SP Obierwia, II miejsce  - 82,5 pkt. – SP Biało-
biel, III miejsce  - 65, 5pkt. – SP Lelis. 
 W oczekiwaniu na wyniki nasi goście wzięli 
udział w prezentacji projektów edukacyjnych 

gimnazjalistów. Pierwszy projekt matematyczno-
-geograficzny pt. „Czy flagi narodowe podlegają 
regułom matematycznym?”, w postaci prezentacji 
multimedialnej i albumu przedstawił Radosław 
Iwanowicz - uczeń klasy I gimnazjum. Drugi pro-
jekt biologiczno-chemiczny pt. ,,Wiem, że zdrowo 
jem” przedstawiła Magdalena Ciuchta - uczennica 
klasy II gimnazjum. Elementami tego projektu była 
gazetka, degustacja zdrowych potraw, album ze 
zdjęciami i opracowanymi wynikami pomiarów 
BMI uczniów gimnazjum oraz doświadczeniami – 
wykrywanie wybranych składników w produktach 
pokarmowych.
 Uczniowie mogli też obejrzeć kronikę i doku-
mentację poprzednich edycji tego konkursu od 
2003 roku. W wolnym czasie próbowali też swoich 
sił w Xboks-ie oraz na siłowni zewnętrznej. Wszyscy 
uczniowie uczestniczący w konkursie otrzymali 
dyplomy za udział i nagrody pamiątkowe, a najlepsi 
dyplomy za zdobyte miejsca i nagrody rzeczowe, 
które ufundował wójt gminy Lelis - Stanisław Sub-
da, a wręczyli obecni na uroczystości przedstawicie-
le samorządu gminy Lelis - Stefan Prusik i Andrzej 
Przeradzki oraz dyrektor szkoły Wanda Pieńkosz.
 Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a ich 
następców zapraszamy za rok

Danuta Godzina
Fot. archiwum szkoły

 W środę 4 czerwca w Szkole Podstawowej w 
Białobieli odbyła się IX edycja ,,Gminnej Olimpia-
dy Wiadomości i Umiejętności Polonistycznych 
Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych z Gminy 
Lelis”. Zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie 
szkoły, w której odbywa się doroczny finał , nie 
mogą w nim   uczestniczyć. Dlatego też ucznio-
wie z Białobieli tylko pomagali w organizacji 
sprawdzianu, ale nie brali udziału w olimpiadzie. 
Uczestniczyło w niej 21 uczniów. Test składał się z 
12 zadań do rozwiązania w czasie 60. minut. Jury 
po sprawdzeniu prac wyłoniło zwycięzców w po-
szczególnych klasach.
 A oto tegoroczni laureaci: KLASA I: I miejsce - 
Patryk Bardyszewski - SP Łęg Przedm., II m. - Anna 
Kubeł - SP Łęg Starościński, III m. - Tomasz Dawid 
– SP w Obierwi; KLASA II: I m. - Zuzanna Szczepanek  
- SP w Obierwi, II m. - Maja Staśkiewicz - SP Łęg Star., 
III m. - Patrycja Kurpiewska - SP Łęg Przedm.; KLASA 
III: I m. - Aleksandra Nalewajk - SP Łęg Star., II miej-
sce - Iga Śnietka - SP w Dąbrówce, III m. - Zuzanna 
Kowalska - SP Łęg Przedm.. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody, a pozostali uczestnicy upominki. Fundato-
rem  nagród był Wójt Gminy Lelis Stanisław Subda. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 

Danuta Korzeniecka
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Sprawy obywateli w  Urzędzie Gminy w Lelisie  

Strażacy z Dąbrówki odznaczeni i obdarowani

 Urząd Gminy w Lelisie,  prowadząc obsługę gminy 
i mieszkańców gminy,  wykonuje zadania własne i 
zlecone określone szczegółowo w ustawie z dnia 17 
maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji w usta-
wach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 34, poz.198 ze zm.).

Decyzje administracyjne 
W roku 2013 pracownicy Urzędu wydali ogółem 6022 
decyzje administracyjne, w których rozstrzygane były 
indywidualne sprawy; w tym:
■ 4713 decyzji wymiarowych ustalających wysokość 

łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od 
nieruchomości,

■ 887 decyzji przyznających zwrot części podatku 
akcyzowego,

■  97 decyzji zmieniających decyzje wymiarowe,
■ 65 decyzje w sprawie wycinki drzew,
■ 63 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
■ 61 decyzji o czasowym zajęciu pasa drogowego 

i o lokalizacji zjazdów, urządzeń niezwiązanych z 
gosp. drogową,38 decyzje z zakresu USC,

■ 17 decyzji umarzających   opłatę  za odpady ko-
munalne,

■ 15 decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia 
młodocianych,

■ 14 decyzji w sprawie umorzenia podatków,
■ 12 decyzji określających wysokość opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi,
■ 11 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
■ 10  zezwoleń  na alkohol,
■ 5 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania 

świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,
■ 4 decyzje w sprawie oceny oddziaływania inwe-

stycji na środowisko,
■ 3 decyzje dotyczących podatku od środków trans-

portowych,
■ 3 decyzje o umorzeniu postępowania,
■ 2 decyzje dot. wymeldowania z miejsca pobytu stałego,

■ 1 decyzja o zameldowaniu na pobyt czasowy,
■ 1 decyzja o wymeldowaniu z pobytu czasowego.
Liczba wydanych decyzji w stosunku do roku 2012 
zwiększyła się o 261 decyzji tj. o 4,5%. Z analizy wynika, 
że o 5,5% wzrosła liczba wydanych decyzji wymiaro-
wych (o 229) i przyznających zwrot części podatku 
akcyzowego (o 47), natomiast o 37% zmniejszyła się 
liczba decyzji zatwierdzający podział nieruchomości( 
o 38) i  o 30% liczba decyzji w sprawie wycinki drzew 
(o 29).

Postanowienia 
Postanowienia są aktem administracyjnym indy-
widualnym, które dotyczą poszczególnych kwestii 
wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzy-
gają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu p.a. 
stanowią inaczej. 
W roku ubiegłym Urząd wydał 158 postanowień;  m.in.:
■ o zgodności podziału nieruchomości z planem 

zagospodarowania przestrzennego –65 ,
■ dotyczące podatków od nieruchomości, rozksię-

gowanie wpłaty – 33 ,
■ o wszczęciu postępowania w sprawie określenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi -21,

■ o wyznaczeniu  stronie terminu w sprawie wypo-
wiedzenia się w zakresie zebranego materiału - 20,

■ o rozgraniczeniu - 12,
■ stwierdzające  brak  potrzeby   przeprowadzania  

oceny  oddziaływania  inwestycji na  środowisko -4, 
■ dot. umorzenia podatku od spadków i darowizn – 3.       
Liczba wydanych postanowień w porównaniu do 
2012 r. zmniejszyła  się o 54 tj. o 25,5%

Postępowanie w sprawie wydania zaświadczeń
Na podstawie żądania osoby uprawnionej  wniesione-
go na piśmie lub ustnie do protokołu wszczynane jest  
postępowanie  w sprawie  wydania zaświadczenia.
Zaświadczenia wydaje się jeżeli:
■ sprawa wymaga urzędowego potwierdzenia 

określonych faktów lub stanu prawnego i wymaga 
tego wymaga przepis prawa 

■ osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na 
swój interes  prawny w urzędowym potwierdzeniu 
określonych  faktów lub stanu prawnego.

W roku 2013 wydano ogółem 2044 zaświadczeń tj. o :
■ z zakresu USC zaświadczenia i odpisy - 613,
■ posiadaniu gospodarstwa rolnego – 419 ,
■ wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 296, 
■ udostępnianiu danych osobowych - 193,
■ przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach 

zagospodarowania – 189,
■ wypisy i wyrysy  z planu zagospodarowania   – 90, 
■ zameldowaniu na pobyt stały- 85 ,
■ nadanie numeracji dla nowych budynków - 59,
■ niezaleganiu w podatkach  - 40, 
■ o utracie dowodu osobistego – 36, 
■ podłączeniu gospodarstwa rolnego do wo-

dociągu – 22,
■ wpisie do ewidencji  działalności regulowanej - 2.
Liczba wydanych zaświadczeń w stosunku do roku 
2012 zwiększyła się   564 zaświadczeń tj. o 39,2%.  
Zaświadczenia są  wystawiane niezwłocznie, od ręki, 
a w przypadku konieczności dokonania  czynności 
technicznych lub przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego obowiązuje termin maksymalnie 
ustalony na siedem dni. 

Najczęstsze problemy obywateli  
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 rodzi-

nach wielodzietnych, bezrobocie, 
4. zanieczyszczenie środowiska oraz inne.

Sporządziła: Halina Gontarzewska  

 Gminne święto strażaków ochotników gminy Lelis, 
które odbyło się 14 czerwca w Dąbrówce, stało się 
okazją do przekazania miejscowej OSP nowoczesnego 
wozu bojowego Renault GCBA 5/27 Kerax,  oraz wrę-
czenia odznaczeń dla najbardziej zasłużonych druhów. 
Odnowiony 10-letni wóz bojowy zastąpi wysłużonego 
Stara 200, którym strażacy jeździli już 18 lat do częstych 
w tej okolicy pożarów. Ostatnim wyjazdem była nie-
dawna akcja gaszenia pożaru lasu w Gralach, w której, 
jak podkreślił prezes Zarządu Gminnego Oddziału 
ZOSP w Lelisie dh Stefan Prusik, strażacy z Dąbrówki, 
wraz z pozostałymi jednostkami OSP z naszej gminy,  

pokazali się z bardzo dobrej strony, uczestnicząc w 
gaszeniu tego wielkiego pożaru od chwili pojawienia 
się ognia do ostatecznego ugaszenia pogorzeliska.  
 Na koszty zakupu i modernizacji wozu bojowego 
złożyły się gmina Lelis i starostwo powiatowe, bo jak 
powiedział wójt Stanisław Subda, do pożaru nie war-
to jechać byle czym, skoro liczy się nie tylko dojazd, 
ale i skuteczność oraz szczęśliwy powrót. Klucze do 
nowego nabytku OSP w Dąbrówce przekazali jej 
prezesowi druhowi  Zbigniewowi Żelaznemu wójt 
S. Subda, przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek,  
komendant miejski PSP st. bryg. Jarosław Wilga oraz 

prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh 
Janusz Głowacki.   Nowy nabytek strażaków poświę-
cili proboszcz z Dąbrówki ks. Stanisław Grosfeld oraz 
kapelan strażaków gm. Lelis, ks. Janusz Kotowski. 
 OSP w Dąbrówce powstała w 1960 roku. Dzi-
siaj w jej szeregach służą nie tylko założyciele, ale 
także ich synowie i wnukowie. Obecnie straż liczy 
33 członków, w tym 8 kobiet.  Strażacy dobrze 
przygotowali się na ten uroczysty dzień. W czynie 
społecznym oraz dzięki funduszom gminy, odnowili 
remizę i wstawili nowe, uchylne drzwi.
 W obecności przedstawicieli władz wojewódz-
kich i powiatowych Związku OSP RP, a także starosty 
ostrołęckiego Stanisława Kubła,  gości z Litwy,  Jana 
Wilkańca i Władysława Lalka, delegacji jednostek 
OSP w Lelisie i Łęgu Przedmiejskim  oraz mieszkań-
ców Dąbrówki najbardziej zasłużeni druhowie OSP 
Dąbrówka zostali odznaczeni medalami i odzna-
kami honorowymi. Założyciel OSP i nadal aktywny 
strażak a także wychowawca kolejnych pokoleń 
strażaków dh Jan Mąka otrzymał złotą odznakę 
Związku OSP RP, zaś Złotym Medalem za zasługi 
dla pożarnictwa udekorowano druhów Zbigniewa 
Żelaznego i Mariusza Krysiaka. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 
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Biblioteka w oczach dziecka

Żywym słowem o Kurpiach Dobra praca popłaca

Bilet wstępu do krainy książek

  Tegoroczne eliminacje Konkursu Recyta-
torskiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla klas 
I-VI odbyły się 27 maja w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Lelisie.  Udział zgłosiły szkoły pod-
stawowe w Lelisie, Łęgu Przedmiejskim, Łęgu 
Starościńskim, Obierwi, Nasiadkach, Białobieli i 
Dąbrówce. Ogółem uczestniczyło  29 recytatorów. 
Komisja w składzie i Elżbieta Sikora – instruktor z 
MBP w Ostrołęce, Beata Kraska-Romanowska,  z 
UGm. w Lelisie i Anna Ogniewska,  dyr. GOK-O w 
Lelisie wysłuchała 22 wierszy o Kurpiowszczyźnie 
i 7 gadek kurpiowskich. Na finałowe spotkanie 
konkursu w M-GBP w Myszyńcu wytypowano 4 
osoby: ze SP w Obierwi: Aleksandrę Dębek kl. II i 
Zuzannę Szczepanek kl. II oraz dwie uczennice ze 
SP w Łęgu Starościńskim: Wiktorię Nalewajk, kl. V i 
Paulinę Kurpiewską, kl. VI. Dodatkowo wyróżniono 
Igę Śnietkę, kl. III SP Dąbrówka, Magdalenę Niecho-
dę, kl. I SP Łęg Starościński i Jakuba Marzewskiego,  
kl. V z SP Lelis.
 Nasi reprezentanci dobrze wypadli na spotka-
niu finałowym Konkursu Recytatorskiego „Kurpie 
Zielone w literaturze”. Z grona laureatów naszej 

 Bibliotekarze poświęcili tegoroczne ob-
chody święta bibliotek upamiętnieniu faktu, 
iż w Polsce publiczne udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych rozpoczęło się 650 lat temu. 
Z tej właśnie okazji w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Ostrołęce odbyło się 12 czerwca 
spotkanie licznego grona bibliotekarzy z 
naszego regionu z przedstawicielami władz 
miasta i powiatu, samorządowcami oraz  
działaczami zaprzyjaźnionych organizacji 
społeczno-kulturalnych. 
 W trakcie spotkania, które prowadził 
Mieczysław Romanik, dyrektor MBP, zapre-
zentowano multimedialną publikację pt. ,,Od 
skryptorium do e-booków 1364-2014 czyli 650 
lat w służbie książki’’. Prezentacja nawiązywała 
do powstania pierwszej w Polsce biblioteki, co 
oznacza, że zawód bibliotekarza liczy sobie już 
650 lat. Jubileusz stał się okazją do wręczenia 
Medalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
który nadano w dowód uznania za szczególne 
zasługi na rzecz bibliotekarstwa, czytelnictwa 
oraz SBP.  Honorowe wyróżnienie otrzymało 
czterech pracowników bibliotek oraz jedna 
instytucja. Za najbardziej zasłużoną uznano 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelisie. W 
charakterystyce pracy naszej gminnej biblio-
teki, uzasadniającej przyznanie tak wysokiej 
nagrody, napisano, iż ,,Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lelisie - posiada duży autorytet 
w lokalnym środowisku i jest znana z bogatej 
oferty różnorodnych działań promujących roz-
wój i upowszechnianie czytelnictwa. Wraz ze 
swoimi czterema filiami dużo uwagi poświę-
ca na kultywowanie tradycji kurpiowskich, 
organizując m. in. warsztaty etnograficzne. 
Dzięki rozpoczętemu kilka lat temu procesowi 
komputeryzacji GBP w Lelisie stała się nowo-
czesnym ośrodkiem informacji dla lokalnego 
środowiska. W swojej ofercie, oprócz książek 
tradycyjnych posiada również książki elektro-
niczne’’. Nic dodać, nic ująć.
 Medal odebrała Barbara Sęk, kierownik 
GBP w Lelisie, stając obok nagrodzonych 
bibliotekarzy: Krystyny Łaszczych z Dylewa, 
Grażyny Mierzejewskiej z z MBP w Ostrołęce, 
Anny Szydlik z Czarni oraz  Małgorzaty Wi-
śniewskiej z Zabrodzia. Do medalu dołączyli 
nagrody rzeczowe starosta Stanisław Kubeł i 
prezydent miasta Janusz Kotowski, a swoje 
gratulacje przekazali przedstawiciele gmin 
oraz Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki.  

Antoni Kustusz 
Fot. Mateusz Pełtak 

 W GBP Lelis 5 czerwca odbyła się uroczystość 
pasowania na czytelnika uczniów klasy I. W tym 
dniu 19. pierwszoklasistów złożyło ślubowanie 
a następnie zostało pasowanych  na czytelnika 
biblioteki. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i upominki w postaci książki. Uczniowie 
klasy II z wychowawcą Agnieszką Bacławską także 
uczestniczyli w tej uroczystości przedstawiając 
inscenizację poświęconą książkom i bibliotece. 
 Wychowankowie Jolanty Białobrzeskiej, któ-
rzy wstąpili w szeregi czytelników GBP Lelis to: 
Maciej Bakuła, Emilia Ciak, Wiktoria Duszak, Kinga 
Dzięgielewska, Sara Ejzemberg, Alicja Gonta-
rzewska, Julia Jasińska, Karczewska Sylwia, Oskar 
Kobyliński, Magdalena Kulesza, Izabela Krystian, 
Robert Nalewajk, Maksymilian Parzych, Wiktoria 
Prusińska, Anna Patrycja Sakowska, Maciej Sęk, 
Patrycja Daria Sęk, Wiktoria Sęk, Bartłomiej Siwek.

 Nowym, młodym czytelnikom serdecznie 
gratulujemy. Życzymy im odnalezienia w lekturze 
książek wielu stron pełnych wspaniałych przygód, 
dobrych rad i ciekawych wiadomości.

Barbara Sęk
Fot. Tomasz Szczubełek 

gminy w kategorii klas I-III: Aleksandra Dębek 
w recytacji wiersza otrzymała wyróżnienie, w 
kategorii klas IV-VI w recytacji wiersza : Paulina 
Kurpiewska zajęła  III miejsce a  Wiktoria Nalewajek 
zajęła IV miejsce. 
Komisja w kategorii gadki kurpiowskiej oceniła 
wszystkich w jednej kategorii wiekowej od I do 
VI klasy i nasza recytatorka (gawędziarka) z klasy 
I Zuzannna Szczubełek zajęła III miejsce. W finale 
uczestniczyli reprezentanci  gmin Myszyniec, 
Kadzidło, Olszewo-Borki, Łyse, Czarnia, Zbójna i  
Turośl.            Barbara Sęk

Fot. Tomasz Szczubełek 

 Tydzień Bibliotek to coroczny program 
promocji czytelnictwa. Kreuje bibliotekę, jako 
miejsce, w którym czytelnik w każdym wieku 
odnajdzie potrzebną dla siebie skarbnicę wiedzy, 
przyjemność obcowania z literaturą piękną, czy 
cenne świadectwa minionych pokoleń. Również 

Filia Biblioteki w Dąbrówce, jak co roku zorgani-
zowała różnorodne działania wpisujące się w ten  
program, a więc promujące czytelnictwo i życie 
biblioteki. 
 Niezwykle rojno było w pomieszczeniu 
biblioteki 14 maja, kiedy do czytelni przybyły 
przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego oraz 
punktu przedszkolnego „Kaczor Donald”  w Dą-
brówce, aby zaprezentować swoje umiejętności 
recytatorskie w konkursie „W moim małym świe-
cie”. Dzieci recytowały wiersze Wiesława Drabika, 
który niedawno odwiedził naszą bibliotekę i 
którego twórczość niezmiernie spodobała się 
najmłodszym czytelnikom, dlatego też chętnie 
recytowały wesołe i rymowane wierszyki poety. 
Po wysłuchaniu 16 recytatorskich prezentacji 
komisja wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce - Nadia Olbryś, Zuzanna Bałdyga,  II 
miejsce - Wiktor Potkaj, Mikołaj Laskowski, III 
miejsce - Dominika Murach, Mikołaj Deptuła. 

 Fot. i  tekst Michalina Arcichowska 
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Powiatowy piknik turystyczny 

Śpiewamy po angielsku Dzień Patrona 

 Reprezentacja Gminy Lelis wystartowała 10 maja 
w rywalizacji drużyn zgłoszonych do udziału w powia-
towym pikniku turystycznym, który zainaugurował 
tegoroczny sezon w Karczmie Kurpiowskiej „Ostoja”. 
     Głównymi atrakcjami inauguracji  atrakcjami były: 
spływ kajakowy Omulwią, spływ kajakowy Narwią 
i starorzeczami, rajd rowerowy na dwóch trasach,  
rajd pieszy ,,Śladami historii’’. Ponadto zorganizo-
wano przegląd klubów seniora z Ostrołęki, zawody 
drużynowe dla gmin, konkurs grillowania, konkursy 
sprawnościowe, tor przeszkód, zabawy dla dzieci. 
Na scenie wystąpiły zespoły : Mechanicy Shanty oraz 
Wolna Grupa Bukowina.  Działo się naprawdę wiele, 
a szrankach rywalizacji stanęli włodarze powiatu i 
miasta, gospodarze, a także reprezentanci gmin Lelis, 
Olszewo Borki, Nidzica. Nasi reprezentanci uwijali się, 
jak w ukropie. Najlepsze rezultaty uzyskali w jeździe 
na cygarze oraz w przeciąganiu liny. Niestety nie udało 
się pokazać co potrafią w posługiwaniu się cepem, a 
to spowodowało, że z dorobkiem 30 punktów zajęli 
II miejsce, tuż za gminą Olszewo Borki – 33 punkty.  
Również nasza ekipa grillowa wypadła bardzo dobrze 
i zajęła drugie miejsce razem z sąsiadami z Olszewa 
Borek. Zwyciężyli goście z Nidzicy, choć ich wynik był 

raczej rezultatem naszej gościnności. Ogólnie jednak 
bawiono się doskonale, pogoda i humory dopisywały 
wszystkim aż do późnej nocy. Oby tak przez cały sezon. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz  

 W Zespole Szkół w Lelisie 27 maja uczczono 13. 
rocznicę nadania szkole imienia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się 
uroczystą mszą świętą, po której nastąpiło na terenie 
szkoły złożenie kwiatów przy obelisku poświęconemu 
Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.
 Uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy 
szkoły oraz goście uczestniczyli też w uroczystej aka-
demii, która odbyła się w hali sportowej przy Zespole 
Szkół w Lelisie. 
 Część artystyczna, przygotowana przez uczniów 
gimnazjum z klas II a i II b, nawiązywała do słów św. 
Jana Pawła II o kardynale Stefanie Wyszyńskim „Takie-
go Ojca, Pasterza i Prymasa Bóg daje raz na 1000 lat”. 
Teksty wystąpień uczniowskich, pieśni w wykonaniu 
solistek i szkolnego chóru, prezentacja multimedialna 
przypomniały zebranym przebieg drogi życiowej 
Patrona Szkoły oraz tło historyczne  i społeczne jego 
czasów. 
 Podczas akademii nastąpiło rozstrzygnięcie i wrę-
czenie nagród zwycięzcom Internetowego Konkursu 
Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, który dobył 
się 22 maja. W konkursie uczestniczyło 226. uczniów 
Zespołu Szkół w Lelisie.  Wyróżnili się: szkoła podsta-
wowa:  I miejsce - Daniel Kaliszewski, II m. -  Weronika 
Chaberek, III m.- Katarzyna Mąka; gimnazjum:  I m. 
-  Natalia Mąka, II m. - Ewelina Kaliszewska, III m. -  Pa-
trycja Ejzemberg;  szkoła zawodowa:  I m. - Katarzyna 
Mrozek, II m. - Mateusz Mąka, III m. -  Mateusz Niedź-
wiecki .

oprac.: Ewa Glinka
Fot. redakcja szkolna 

 Dzięki staraniom radnego Roberta Majewskiego 
oraz Marii Puławskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Łęgu Starościńskim, 14 czerwca, a więc z okazji Ogól-
nopolskiego Dnia Sportu, w lokalu po nauczycielskim 
mieszkaniu otwarto wiejską świetlicę oraz siłownię, 
zaś na boisku szkolnym rozegrano turniej piłkarski. 
W rywalizacji piłkarzy, pod okiem sędziego Dariusza 
Mroza najlepsi byli zawodnicy gospodarzy czyli LZS 
Łęg Starościński. 
  - Świetlicę oraz siłownię zagospodarowano dzięki 
wykorzystaniu funduszu sołeckiego. Sprzęt kosztował 
8 tys. zł, a remont pomieszczeń, wykonany głównie 
własnymi siłami, kosztował 2 tys. zł. Teraz pomiesz-
czenia i sprzęt będą służyć całej naszej społeczności, 
oczywiście pod warunkiem przestrzegania regulami-
nu  – poinformował na R. Majkowski. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 

 W Szkole Podstawowej w Olszewce 21 maja od-
był się VI Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. 
Współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultural-
no-Oświatowy w Lelisie. Nagrody ufundował Wójt 
Gminy Lelis. Do konkursu przystąpiły reprezentacje 
uczniów klas 0-III ze szkół w Dąbrówce, Obierwi, 
Łęgu Starościńskiego, Białobieli oraz gospodarze z 
Olszewki. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wyso-
ki poziom językowy i artystyczny. Komisja przyznała 
następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
 Klasy 0-I : I miejsce: Julia Jatczak, SP Olszewka, 
Magdalena Niechoda, SP Łęg Starościński; II m.: 
Bartosz Bieńkowski, SP Białobiel, Maja Grala, SP 
Dąbrówka, Maja Wołosz SP Olszewka; III m.: Tomasz 
Dawid, SP Obierwia.
 Klasy II: I miejsce: Weronika Marias, SP Biało-
biel, Aleksandra Dębek, SP Obierwia; II m.: Zuzan-
na Gorczyca, SP Dąbrówka, Maja Staśkiewicz, SP 
Łęg Starościński;  III m.: Szymon Antoszewski, SP 
Olszewka.

 Klasy III: I miejsce: Iga Śnietka, SP Dąbrówka, 
Aleksandra Nalewajk, SP Łęg Starościński.
 Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagro-
dy rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom, życzymy 
dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w 
przyszłorocznej edycji konkursu. 

Beata Modzelewska 
Fot. archiwum 

Dzień sportu w Łęgu Starościńskim
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Kurpiowski Jantar tym razem w Lelisie

 Ze względu na zapowiadane na 14 czerwca 
dynamiczne zmiany pogody, organizatorzy VIII Ogól-
nopolskiego Turnieju w ringo „Kurpiowski Jantar” 
postanowili przenieść zawody na kompleks sportowy 
przy Zespole Szkół w Lelisie. Pogoda, mimo niepoko-
jących zapowiedzi,  nie przeszkodziła w przeprowa-
dzeniu imprezy. Do Lelisa przybyły wszystkie ekipy z 
wiodących ośrodków tej dyscypliny sportu z Polski. W 
pięknej scenerii Puszczy Kurpiowskiej, na dwudziestu 
boiskach rywalizowało ponad 130 zawodników, repre-
zentujących różny stopień zaawansowania i techniki gry. 
 Po raz drugi można było także obserwować wiel-
kie  emocje towarzyszące turniejowi uczestniczących 
w nim dzieci i młodzieży „sprawnej inaczej”. 
 Turniej został zorganizowany przy wsparciu finan-
sowym środków Samorządu Powiatu Ostrołęckiego, 
a otwierał go przewodniczący Rady Powiatu Stefan 
Prusik.  Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe 
w Ostrołęce, Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie, 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki”, Szko-
ła Podstawowa w  Nasiadkach. nagrody wręczyli 
przedstawiciele Polskiego Związku Ringo oraz wójt 
Stanisław Subda. 
Oficjalne wyniki VIII Ogólnopolskiego Turnieju w 
Ringo „Kurpiowski Jantar” Lelis 14 czerwiec 2014.  
 Turniej towarzyszący: grupa młodsza: 1. Kon-
rad Wołosz -Olszewka, 2. Małgorzata Łępicka - Łęg 
Starościński,  3. Patryk Kosek- Dąbrówka, Dominik 
Pędzich – Nasiadki; grupa starsza: 1. Emanuel Łępicki 
- Łęg Starościński, 2. Izabela Łępicka - Łęg Starościński, 
3. Mateusz Grochocki - Łęg Starościński, Krzysztof 
Łępicki - Łęg Starościński. 
 Kategorie główne, indywidualne: kategoria 
żak: 1. Piotr Maj - Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo 
Ringo (Bartoszyce),  2.Marcel Grzywnowicz- MTR (Bar-
toszyce), 3. Paweł Sieruta- ULKS „Białobielki”- Białobiel; 
kat. żaczka: 1. Kaja Laćkowska- ULKS „Olcha” Olszewka, 
2. Kinga Pędzich - Kurpiowskie Towarzystwom Ringo 
(Nasiadki), 3. Patrycja Tercjak - ULKS „Białobielki”- Biało-

biel; kat. młodzik: 1. Mateusz Wangryn - UKS Goszczyn, 
2. Jakub Brelski – UKS Goszczyn, 3. Piotr Pliszka - ULKS 
„Olcha” Olszewka; kat. młodziczka: 1. Łucja Baranowska 
- UKS Goszczyn,  2. Amelia Gromek - KTR (Nasiadki), 3. 
Kamila Duszak - KTR (Nasiadki); kat. kadetka: 1. Izabela 
Pędzich - KTR (Nasiadki), 2. Monika Wangryn- UKS 
Mogielnica, 3. Zuzanna Leszczyńska – Warszawskie 
Towarzystwo Ringo; kat. kadet: 1. Konrad Surgiewicz- 
KTR (Lelis), 2. Bartosz Bloch – KTR  (Nasiadki), 3. Kacper 
Urbańczyk- Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Ringo 
(Bartoszyce); kat. juniorka: 1. Melania Kamińska - KTR  
(Nasiadki), 2. Anna Grala – KTR (Lelis), 3. Ada Kot – UKS 
Mogielnica; kat. junior: 1.  Piotr Pawlak- Warmińsko-
-Mazurskie Towarzystwo Ringo (Bartoszyce), 2. Patryk 
Brzeski- KTR (Lelis), 3. Piotr Błach -  UKS Mogielnica; 
 Kategorie drużynowe: Trójki mieszane do lat 
13: 1.Łucja Baranowska/ Mateusz Wangryn/ Jakub 
Brelski- UKS Goszczyn,  2.Kamila Duszak/ Roksana 
Prusaczyk/ Janusz Marzewski- KTR „Jantar” (Nasiadki),  
3.Amelia Gromek/ Przemysław Duszak/ Sebastian 
Kamińska-  KTR „Jantar” (Nasiadki); Dwójki szkolne 
chłopców do lat 16: 1.Wiktor Puławski/ Konrad 
Surgiewicz - KTR „Jantar” (Lelis), 2.Kacper Brzeski/ 
Bartosz Bloch- KTR „Jantar” (Lelis/ Nasiadki),   3.Hubetr 
Komorowski/ Paweł Piotrowski – UKS Goszczyn; Dwój-
ki szkolne dziewcząt do lat 16: 1.Izabela Pędzich/ 
Izabela Kowalczyk – KTR  „Jantar” Nasiadki, 2.Zuzanna 
Leszczyńska/ Barbara Bycina- WTR Warszawa, 3. Julita 
Łubińska/ Alicja Goc-  UKS Mogielnica; Dwójki mie-
szane do lat 19: 1.Klaudia Orzołek/ Patryk Brzeski - KTR 
„Jantar” (Lelis), 2. Piotr Pawlak/ Emilia Szarek- W-MTR 
Bartoszyce,  3. Dawid Kosztowny/ Zuzanna Leszczyń-
ska-  WTR Warszawa. 
 Nagrodę główną „Kurpiowski Jantar” dla 
najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika 
turnieju zdobyli: Izabela Pędzich- KTR „Jantar”, 
Mateusz Wangryn- UKS Goszczyn

Sylwia Smilgin-Kamińska
Fot. Antoni Kustusz

Magda ze srebrem  

B-klasa: totalna klapa 
i nauczka 

Polska Biega 2014
 X edycja akcji ,,Polska Biega  ‘2014’’ w Gminie Lelis 
odbyła się w dniach 21-26.maja. W akcji wzięło udział 
148 przedszkolaków, 776 uczniów, 104 nauczyciele 
i rodzice. Ogółem w akcji uczestniczyło 1075 osób. 
Biegi odbyły się przy słonecznej pogodzie, w duchu 
sportowej rywalizacji. Były wspaniałą okazją do miłe-
go i aktywnego spędzenia czasu. Celem biegu była 
przecież promocja aktywnego stylu życia. Wszystkie 
biegi podzielone zostały na kategorie wiekowe do-
stosowane do możliwości uczniów. Dla wszystkich 
uczestników biorących udział w biegach przygotowa-
no upominki, słodycze i napoje, zaś szkołom biorącym 
udział w biegach wręczono statuetki, piłki nożne oraz 
dyplom Wójta Gminy.

Kazimierz Majk
Fot. Antoni Kustusz

 Bardzo dobre starty mają za sobą lekkoatleci OKLA 
w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia Ludowych Zespo-
łów Sportowych w lekkiej atletyce, które odbyły się 6-8 
czerwca w Białej Podlaskiej.  Zdobyli 5 medali, a wśród 
medalistów znalazła się również podopieczna trenera 
Bartosza Witkowskiego - Magdalena Żebrowska.  Re-
prezentantka OKLA i mieszkanka Lelisa w najdalszej 
próbie osiągnęła wynik 5,81 m. To wynik, który jest 
jej najlepszym rezultatem w tym sezonie i potwierdza 
pierwszą klasę sportową. W mistrzostwach dał Mag-
dzie srebrny medal. Zawodniczka OKLA dodatkowo 
wystartowała w biegu na 200 metrów, gdzie z nowym 
rekordem życiowym 25,83 s zajęła siódme miejsce.  
(ak) 

 Zakończyły się tegoroczne rozgrywki piłkarskiej 
B-klasy i reprezentanci naszej gminy z LUKS Łęg 
Przedmiejski nie mogą cieszyć się z dobrego wyniku. 
Wiosenne mecze stały się totalną klapą, a po serii dru-
zgoczących porażek nasz zespół zajął ostatnie miejsce 
w tabeli. Na szczęście z B-klasy niżej się nie spada i 
teraz przychodzi pora na podsumowanie ligowych 
występów oraz wyciągniecie wniosków na przyszłość. 
Zapowiedział to Witold Kwiatkowski, trener i działacz 
klubu. Do jesieni trzeba zebrać nowy skład drużyny, 
intensywnie trenować, a przede wszystkim nie tracić 
czasu na zbędne dyskusje i żale. Wynik uzyskany w 
tegorocznej lidze nie przystoi gminie, która tak wiele 
robi dla zapewnienia naszym sportowcom dobrej bazy 
do treningu i występów.
 W rundzie wiosennej B-klasy LUKS Łęg Przed-
miejski uzyskał następujące wyniki: z Krzyniakiem 
Krzynowłoga 1:2, z Kurpikiem Kadzidło 0:2, z FC 2013 
Różan 1:6, z Orzem Goworowo 0:5, z WKS Mystkówiec 
3:0 (v.o.), z LKS Zatory 3:7 i z GUKS Krasnosielc 1:5. 
Ogółem nasza drużyna zdobyła 6 bramek na placu 
gry oraz straciła aż 27. Walkower z wojskowymi nie 
poprawił tego bilansu. Pora brać się do roboty. (ak)

Fot. Antoni Kustusz



12

Wieści Gminne – Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie 
07–402 Lelis, ul. Szkolna 37, tel./fax 29 761 10 24, e–mail: sekretariat@lelis.pl; www.lelis.pl, www.bip.lelis.pl. Redaktor 
naczelny Antoni Kustusz, antoni.kustusz@neostrada.pl, tel. 600 240 750; zespół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna 
Ogniewska, Beata Kraska–Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt 
graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia, e–mail: info@informedia.pl

Urząd Gminy przypomina

GOK–O informuje i zaprasza
1 lipca, godz. 18.00, plac przed GOK-O – koncert zespołu ,,Krynica’’ z Ukrainy

od 2 lipca, GOK-O i GBPubl. – akcja ,,Lato 2014’’, szczegóły na plakatach oraz na stronie inter-
netowej GOK-O.

24 sierpnia, godz. 12.00, plac przy GOK-O – Regionalne Dożynki Na Kurpiach.

Nadwaga i otyłość zostały określone jako 
najpoważniejsze choroby cywilizacyjne naszych 
czasów. Coraz częściej borykają się też z nimi dzieci 
i młodzież. Na szczęście, wiele zależy od rodziców  
i opiekunów, którzy mogą wpływać na zwyczaje 
żywieniowe swoich pociech i w ten sposób zapo-
biegać wielu problemom zdrowotnym.

Komórki tłuszczowe, czyli adipocyty, formują się 
w organizmie już w życiu płodowym. Jednak nasz 
organizm może wyprodukować kolejne już w trak-
cie naszego dzieciństwa, dojrzewania i dorosłości. 
To, ile magazynów – komórek tłuszczowych – po-
wstanie w naszym organizmie, zależy od sposobu 
odżywiania oraz stanu zdrowia.

Jakie są główne przyczyny nadwagi i otyłości?
Brak lub niedostateczna ilość aktywności 

fizycznej 
Dzieci spędzają obecnie więcej czasu przed 

komputerem czy telewizorem, włączając w to porę 
posiłków. Siedząc przed telewizorem, koncentruje-
my swoją uwagę na tym, co dzieje się na ekranie, 
przez co nie kontrolujemy ilości spożywanego 
pożywienia, czyli jemy po prostu więcej.

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe
Bardzo często dzieci spożywają tylko śniadanie i 

obfite obiadokolacje, a między posiłkami podjada-
ją słodycze, słone przekąski typu chipsy lub dania 
typu fast food, popijając je słodkimi napojami 
gazowanymi. Zapominamy m.in. o warzywach 
i owocach oraz naturalnych i zdrowych sokach.

Przekarmianie
Gdy jemy za dużo, komórki tłuszczowe zwięk-

szają swoją objętość, a po osiągnięciu wartości 
maksymalnej w organizmie zaczynają tworzyć się 
nowe magazyny dla tkanki tłuszczowej.

Reklama 
Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), reklamy 
słodyczy czy niezdrowych przekąsek skierowane 
do dzieci mogą przyczyniać się u nich do rozwoju 
otyłości. 

Jakie mogą być skutki nadwagi u dzieci?
problemy ze snem i koncentracją
bóle kręgosłupa oraz stawów
nadciśnienie tętnicze
cukrzyca
problemy z układem oddechowym 
zmniejszona wydolność fizyczna
zaburzenia hormonalne

Warto więc zapoznać się z tymi informacja-
mi, które znajdziemy na stronie internetowej 
www.poranapomidora.com, gdzie  dowiemy się 
o walorach zdrowotnych warzyw i owoców oraz 
zasadach zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, 
m.in.: jak rozpoznać niepokojące sygnały wzrostu 
masy ciała, jak wpływać na zmianę nawyków 
żywieniowych, a także porady eksperta dietetyka 
i przepisy na dania z warzywami i owocami dla 
najmłodszych. (ak)

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

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

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

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

Jednostki OSP z naszej gminy 15 maja bardzo ofiarnie 
uczestniczyli w akcji ratowania płonącego lasu w 
sąsiedniej gminie Kadzidło. Pożar objął ponad 120 
ha i powstał prawdopodobnie w wyniku podpale-
nia. Straty są ogromne i przekroczyły 1 mln zł, a za 
ujawnienie podpalacza Nadleśnictwo w Ostrołęce 
wyznaczyło nagrodę. Strażacy z Dąbrówki, Lelisa i 

Łęgu Przedmiejskiego od początku zgłoszenia pożaru 
gasili płonący las, a później do późnej nocy dogaszali 
pogorzeliska. Przydało się dobre wyszkolenia naszych 
strażaków oraz nowoczesny sprzęt jakim dysponują 
OSP w naszej gminie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Strażacy ratowali las


