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Nasi recytatorzy nie zawiedli

W numerze:

Komisja, której przewodniczyła Sabina Mali-
nowska, zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej w 
Ostrołęce, po przesłuchaniu wszystkich prezen-
tacji konkursowych oceniła wszystkich uczestni-
ków i przyznała najlepszym nagrody rzeczowe.

Z grona czworga reprezentantów naszej 
gminy Emilia Chaberek, gimnazjalistka z Lelisa 
otrzymała IV nagrodę za recytację wiersza Edyty 

Kaczmarczyk ,,Moja ziemia’’. Pozostali nasi repre-
zentanci pozostawili po sobie dobre wrażenie i 
pokazali doskonałe przygotowanie do recytacji. 
Trzeba jednak podkreślić, że tegoroczny finał 
wśród gimnazjalistów stał na bardzo wysokim 
poziomie i trudno było wejść do grona laure-
atów. W tegorocznej edycji nagrody otrzymali: w 
kategorii recytacji wiersza; I miejsce – Rafał Grzyb 
z Kadzidła, II miejsce- Cezary Orzołek ze Zbójnej, 
III miejsce- Wiktoria Stęcel z Rozóg, IV miejsce - 
Emilia Chaberek z Lelisa; w kategorii gadki kur-
piowskiej przyznano dwa pierwsze miejsca i dwa 
drugie miejsca: I miejsce-Natalia Trzaska z Olsze-
wo- Borek i Mateusz Wojtkowski z Olszewo- Bo-
rek, II miejsce- Dorota Drężek z Myszyńca i Dawid 
Brodzik z Myszyńca.

 Komisja w swoim protokole podkreśliła nie-
zwykle cenne bogactwo wierszy o Kurpiowszczyź-
nie. Młodzi recytatorzy sięgają nie tylko po wiersze 
znanych poetów z naszego regionu, ale także po 
wiersze młodych poetów ludowych oraz wiersze 

nagrodzone w dotychczasowych edycjach Kon-
kursu Poetyckiego „Kurpie Zielone w literaturze”, 
których autorami są ich rówieśnicy. Trzeba przy 
tym podkreślić, że większość recytatorów na kon-
kursowe prezentacje ubierała się w stroje ludowe, 
zaznaczając w ten sposób uroczysty charakter fi-
nałów .

 Jubileuszowy konkurs recytatorski zorganizo-
wali: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, oddział w 
Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i 
Książki w Ostrołęce, Wójt Gminy Lelis oraz GOK-O 
i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie. Wszyscy 
laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 
Ostrołęce, Miejską Bibliotekę Publiczną i Wójta 
Gminy Lelis. Pozostali uczestnicy eliminacji finało-
wych otrzymali dyplomy i nagrody upominkowe 
za udział w Konkursie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

W spotkaniu finałowym XXX Konkursu Recytatorskiego ,,Kurpie Zielone w Literaturze’’, które odbyło się 19 
listopada w sali GOK-O w Lelisie, wystąpiło 31recytatorów – uczniów gimnazjów z naszego regionu, w tym: 
w kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie 18 osób, w kategorii gadki kurpiowskiej 13 osób. Konkurs 
prowadziła bardzo sprawnie Michalina Arcichowska z Lelisa. Uczestnicy reprezentowali gminy z powiatu 
ostrołęckiego: Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Olszewo-Borki, z powiatu szczycieńskiego (woj. 
warmińsko-mazurskie): Rozogi, z powiatu łomżyńskiego (woj. podlaskie): Zbójna.
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Z życia samorządu 
XXV sesja Rady Gminy, która odbyła się 30 paździer-

nika 2013 r. w lokalu Urzędu Gminy w Lelisie rozpoczęła 
się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego premiera 
Tadeusza Mazowieckiego, jednego z inicjatorów reformy 
samorządowej. Następnie zapoznano się z informację o re-
alizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania 
środków zewnętrznych w roku 2013, a także przyjęto do 
wiadomości informacje przewodniczącego Rady Gminy 
Jana Mrozka o analizie oświadczeń majątkowych radnych 
oraz wójta gminy Stanisława Subdy o analizie oświadczeń 
majątkowych sekretarza gminy, skarbnika gminy, kie-
rowników jednostek organizacyjnych i osoby wydającej 
decyzje administracyjne w imieniu wójta. W przedłożo-
nych informacjach nie stwierdzono poważnych usterek,  
a zauważone drobne nieprawidłowości zostały poprawione. 

 Miłym akcentem było wręczenie wójtowi Stanisławowi 
Subdzie listu gratulacyjnego oraz bukietu kwiatów wraz 
z życzeniami z okazji 45-lecia pracy zawodowej wójta. 
Stanisław Subda, wyraźnie wzruszony podziękował rad-
nym i sołtysom za wyrazy uznania i gratulacje i stwier-
dził, że najważniejszym zadaniem zarówno osobistym, 
 jak i wszystkich pracowników Urzędu Gminy jest służenie 
mieszkańcom gminy oraz poprawa warunków ich życia. 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia 
,,Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami poza-
rządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2013’’ oraz w sprawie 
utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podsta-
wowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Lelisie, a także ustalenia odpłatności za korzystanie z 
usług Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w 
Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leli-
sie. Przyjęto także aktualny Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wolnych wnioskach zwrócono się do wójta z prośbą 
dotyczącą oświetlenia drogi na tartak w Siemnosze oraz 
uszkodzenia asfaltu na drodze Siemnocha – Białobiel. W 
odpowiedzi wójt S. Subda zapewnił, że sprawy te będą 
rozpatrzone, a także dodał, że w kwestii nowych wiat 
przystankowych powstaną nowe w Łodziskach, Olszewce 
oraz na drodze koło zajazdu ,,Borowik’’. Zamówienie trzech 
sztuk pozwala bowiem uzyskać od firmy rabat w postaci 
darmowego dowozu i montażu.

XXVI sesja Rady Gminy Lelis, która odbyła się 6 
listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, zapo-
wiadała się emocjonująco, a to za sprawą przybyłych na 
sesję mieszkańców wsi Białobiel, Siemnocha i Gnaty, któ-
rzy zamierzali wyrazić swoje niezadowolenie z przebiegu 
konsultacji w sprawie przebiegu linii energetycznej 400 
kV. Jednak emocje opadły po tym, jak przewodniczący 
Rady Gminy Jan Mrozek poinformował, iż wpłynął wnio-
sek firmy Aldesa, wykonawcy budowy dwutorowej linii 
energetycznej na trasie Ostrołęka- Mątki o wycofanie 
z porządku obrad wcześniej zgłoszonego przez tę firmę 
punktu dotyczącego inwestycji oraz przegłosowaniu 
go 13 głosami radnych przy dwóch wstrzymujących się.  
Niezadowoleni mieszkańcy opuścili salę obrad, a Rada 
Gminy przystąpiła do realizacji przyjętego porządku se-
sji, choć sprawa inwestycji energetycznej wracała jeszcze  
kilka razy w trakcie dyskusji. 

Rada uchwaliła niezbędne poprawki do uchwały w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości i zwolnień od tego podatku. Głównym tematem 
wolnych wniosków była sprawa kursowania autobusów 
MZK do Białobieli, o co pytał radny Jerzy Tercjak. Jak wy-
jaśnił wójt Stanisław Subda, prezydent miasta Ostrołęki 
skierował pismo do gminy, by przeprowadzić wspólną 
rozmowę na temat kursowania linii MZK na terenie naszej 
gminy. 

- Takie spotkanie się odbyło. Z badań MZK wynika, że 
wiele kursów jest nierentownych, niedochodowych, jeżdżą 
2-3 osoby. Prezydent J. Kotowski stwierdził, że jeśli zapłaci-
my za każdy kilometr to kursy puste będą jeździć, jeśli jed-
nak nie będziemy płacić to MZK zweryfikuje kursy. Dlatego 
powiedzieliśmy na spotkaniu, że wspólnie z prezesem MZK 
przepatrzymy kursy nierentowne i podejmiemy decyzję, 
które kursy zdjąć z rozkładu – wyjaśniał wójt S. Subda. 

 
 XXVII sesja Rady Gminy Lelis odbyła się 30 grud-

nia w sali U.Gm. Zgodnie z przepisami dotyczyła przede 
wszystkim procedury przyjęcia projektu budżetu na 2014 
r. Zanim do tego doszło radni i goście sesji wysłuchali in-
formacji o działalności Orkiestry Kurpiowskiej, którą przed-
stawiła Anna Ogniewska, dyr. GOK-O, a następnie wójt Sta-
nisław Subda i przew. Jan Mrozek wręczyli podziękowania 
i nagrody najbardziej aktywnym członkom orkiestry. Na-
grody otrzymali: Jan Kania, Wiesław Butler, Czesław Cho-
rążewicz, Marian Góralski, Roman Parzych, Ryszard Długo-
łęcki, oraz Mariola Ogniewska, Radosław Boruch, Mateusz 
Milewski i Łukasz Olbryś. Gratulując wyróżnionym wójt S. 
Subda przekazał podziękowania za promowanie gminy 
oraz Kurpiowszczyzny wszystkim członkom orkiestry oraz 
zapowiedział, że dla potrzeb nauki gry zostaną zakupione 
nowe instrumenty. 

W części dotyczącej opracowania budżetu gminy wy-
słuchano informacji wójta dotyczącej założeń oraz struk-
tury przyszłorocznego budżetu. (Piszemy o tym obok). 
Jak podkreślił S. Subda gmina ma niewielkie zadłużenie, 
a to pozwala śmiało inwestować i ubiegać się o środki ze-
wnętrzne.

- Będziemy korzystać z każdej możliwości wzbogacenia 
budżetu gminy o dotacje zewnętrzne, w tym także środki 
unijne z nowej perspektywy finansowej, bo rozumiemy, że 
to dobrze służy mieszkańcom, a Urząd Gminy ma za zada-
nie te potrzeby zaspakajać – stwierdził Stanisław Subda. 

Po wysłuchaniu opinii RIO, które przedstawiła skarbnik 
gminy Bogusława Parzych, radni zapoznali się z opiniami 
komisji stałych Rady Gminy a następnie jednogłośnie przy-
jęli uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lelis na lata 2014 – 2017 oraz budżetu na 2014 rok. 

W sprawach bieżących rada Gminy dokonała niezbęd-
nych korekt w budżecie na 2013 r.. Korekty te wynikały 
głównie z potrzeby uwzględnienia zmian w realizacji pla-
nu inwestycji. Nie udało się m.in. wykonać rozbudowy wo-
dociągu w Białobieli i Siemnosze, ale inwestycja ta trafi do 
wykazu zadań na 2014 r. Dokonano także uściślenia granic 
obwodu wyborczego w Białobieli w związku z utworze-
niem tam nowych ulic. 

Sesja zakończyła się wspólnym pożegnaniem roku 
2013, a przy lampce szampana wójt Stanisław Subda 
i przew. Jan Mrozek przekazali radnym, sołtysom oraz 
wszystkim mieszkańcom Gminy najserdeczniejsze życze-
nia noworocznej pomyślności, sprawnego wykonania za-
dań, które spoczywają na samorządzie oraz by kryzys nie 
odwiedzał naszej gminy.

– Miniony rok dostarczył nam wielu radości i satysfakcji. 
Rada Gminy zebrała się na 7 sesjach i przyjęła 60 uchwał – 
stwierdził Jan Mrozek. – Skoro jednak 2014 rok jest rokiem 
wyborczym, to apeluję by wybory kierowały się troską o 
interes gminy i jej mieszkańców, by nie posługiwać się 
plotkami i pomówieniami, bo to niegodne i nikomu nie 
potrzebne. A takie plotki już się pojawiły, jak choćby ta o 
bliskiej likwidacji jednej ze szkół, mimo iż nie ma w tym 
ziarna prawdy – apelował J. Mrozek na zakończenie sesji. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

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

Życzymy krzepkiego zdrowia, 
wytrwałości i spokoju w tych trudnych, 
ale napawających nadzieją czasach, 
wierzymy bowiem, że nadchodzący  
Nowy Rok 2014 będzie dla wszyst-
kich czasem spełnienia marzeń, 
zaś osobiste plany staną się dla wszyst-
kich bliższe i osiągalne w atmosferze 
życzliwości i wzajemnego zrozu-
mienia.

Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy

Jan Mrozek  Stanisław Subda
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Budżet  Gminy Lelis na 2014 rok
Planowane dochody budżetu gminy w 

2014r. wyniosą 27 648 870 zł , a w tym:
– Subwencja oświatowa - 8 264 456 zł, która 

stanowi 29,9% dochodów budżetu gminy ( w 
roku 2013 stanowiła 33,1%)

– Subwencja wyrównawcza - 4 790,379 zł, 
która stanowi 17,3% dochodów budżetu ( w rok 
2013 stanowiła -18%)

– Subwencja równoważąca - 498,243 zł, która 
stanowi 1,8% dochodów budżetu ( w roku 2013 
stanowiła 1,6% )

– Dotacja na zadania zlecone z administracji 
rządowej – 3 386 045 zł, która stanowi 12,3 % do-
chodów budżetu gminy ( w roku 2013 stanowiła 
-13,9% )

– Podatki od mieszkańców gminy ( rolny, od 
nieruchomości, leśny i od środków transpor-
towych – 1 178 000 zł, które stanowią 4,3% do-
chodów budżetu gminy ( w roku 2013 stanowiły 
5,5% ) 

– Podatki od działalności gospodarczej - 2 391 
300 zł, które stanowią 8,6% dochodów budżetu 
gminy ( w roku 2013 stanowiły 9,7% )

– Udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa, w tym podatek dochodowy 
od osób fizycznych - 2 438 871 zł , które stanowią 
8,8% dochodów budżetu gminy ( w roku 2013 
stanowiły 10,3%) .

W zaplanowanym budżecie gminy wydatki 
wyniosą 33 861 823 zł, z tego największe wy-
datki to:

– Wydatki na oświatę -12 667 507 zł, które sta-
nowią 37,4% wydatków budżetu gminy ( w roku 
2013 wyniosły 44,4%. Przypomnijmy, że kwota, 
którą gmina dokłada do subwencji oświatowej 
z własnego budżetu gminy wynosi 4 403 051 zł, 
czyli 53,3% subwencji oświatowej przypadającej 
dla gminy na rok bieżący), 

– Wydatki na opiekę społeczną – 4 268,879 zł, 
które stanowią 12,6% wydatków budżetu gminy 
( w roku 2013 - 13,8%), 

– Wydatki na administrację, w tym zadania 
zlecone z administracji rządowej, obsługa Rady 
Gminy i promocja -2 497 017 zł, które wyniosą 
7,4% wydatków budżetu gminy ( w roku 2013 - 
8,4% ), 

– Wydatki na kulturę, w tym utrzymanie i dzia-
łalność GOK-O i bibliotek -781 233 zł, które wy-
niosą 2,3% wydatków budżetu gminy ( w roku 
2013 wyniosły 2,7% )

– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa - 640,800 zł, które stanowią 1,9% 
wydatków budżetu gminy ( w roku 2013- 1,7% ), 

– Transport i łączność ( w tym drogi publiczne 
) - 8 399 510zł, które stanowią 24,8% wydatków 
budżetu gminy ( w roku 2013 - 9,6% ).

Ogółem zaplanowane wydatki inwestycyjne 
na 2014 r. wyniosą 10 043 074 zł i będą stanowić 
29,7% wydatków budżetu gminy ( w roku 2013 
wyniosły one 23% ). Trzeba stwierdzić, że prawie 
jedna trzecia budżetu gminy przeznaczona na in-
westycje stanowi dosyć wysoki wskaźnik .

Największe zaplanowane zadania inwesty-
cyjne na 2014 rok to:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie 
oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: 
Nasiadki, Szafarczyska, dwie kolonie wsi Lelis, ko-
lonia Durlasy oraz rozbudowa sieci wodociągo-
wej, kolonia Durlasy, gm. Lelis. Koszt szacunkowy 
przedsięwzięcia to ponad 7,5 miliona złotych. W 
2014 roku zakończone zostanie wykonanie doku-
mentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia oraz 
sporządzony i złożony wniosek o dofinansowanie 

z funduszy zewnętrznych.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Biało-

bieli, Siemnosze oraz Łęgu Przedmiejskim oraz 
rozbudowa kanalizacji w Białobieli i Siemnosze. 
Szacunkowy koszt inwestycji to około 1 milion 
złotych. 

3. Budowa kanalizacji w Łęgu Starościńskim. 
Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie około 3,5 
miliona złotych. W roku bieżącym zamierzamy 
wykonać mapy i dokumentację techniczną.

4. Rozbudowa dróg gminnych Białobiel-Gnaty 
oraz Durlasy-Gnaty. Koszt inwestycji to ponad 5,6 
miliona złotych. Inwestycja będzie realizowana w 
ramach tzw. „Schetynówek” i dofinansowana w 
50% przez Wojewodę Mazowieckiego.

5. Rozbudowa ulicy Różanej w Łęgu Przed-
miejskim. Szacunkowy koszt to około 250 tysięcy 
złotych.

6. Przebudowa ulicy Błękitnej w Łęgu Przed-
miejskim. Szacunkowy koszt to około 200 tysięcy 
złotych.

7. Przebudowa drogi gminnej kolonia Księży 
Las w Łęgu Przedmiejskim. Szacunkowy koszt to 
około 500 tysięcy złotych.

8. Budowa zjazdów z drogi powiatowej w ulice 
Fiołkową oraz Magnolii w Łęgu Przedmiejskim. 
Szacunkowy koszt to około 30 tysięcy złotych.

9. Przebudowa ul. Różanej i Fiołkowej w Bia-
łobieli . Szacunkowy koszt to około 300 tysięcy 
złotych.

10. Przebudowa drogi gminnej w Dąbrówce. 
Szacunkowy koszt to około 250 tysięcy złotych.

11. Przebudowa drogi gminnej w Szafarczy-
skach. Szacunkowy koszt to około 200 tysięcy 
złotych.

12. Budowa zjazdu z drogi powiatowej w ulicę 
Makową w Białobieli. Szacunkowy koszt to około 
30 tysięcy złotych.

13. Przebudowa drogi gminnej w Gąskach. 
Szacunkowy koszt to około 1,5 miliona złotych. W 

roku 2014 mamy zamiar wykonać dokumentację 
techniczną.

14. Przebudowa ulicy Wesołej w Lelisie. Sza-
cunkowy koszt inwestycji to około 200 tysięcy 
złotych.

15. Wymiana drzwi garaży remizy OSP w Dą-
brówce. Koszt szacunkowy to około 20 tysięcy 
złotych.

16. Remont remizy OSP w Lelisie – wymiana 
dachu, okien oraz odnowienie elewacji. Szacun-
kowy koszt 150 tysięcy złotych.

17. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Dą-
brówka. Szacunkowy koszt to około 300 tysięcy 
złotych.

18. Zakup motopompy dla OSP Dąbrówka. 
Koszt szacunkowy to około 20 tysięcy złotych.

19. Remont dachu budynku Szkoły Podstawo-
wej w Obierwi. Szacunkowy koszt to około 240 
tysięcy złotych.

20. Remont dachu budynku Szkoły Podstawo-
wej w Olszewce. Szacunkowy koszt to około 72 
tysiące złotych.

21. Budowa siłowni plenerowych w Lelisie, 
Obierwi i Łęgu Przedmiejskim. Szacunkowy koszt 
to około 300 tysięcy złotych. Zakończenie inwe-
stycji z 2013 roku.

22. Zagospodarowanie skweru w Białobieli. 
Szacunkowy koszt to 99 tysięcy złotych.

23. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na tere-
nie gminy. Szacunkowy koszt to około 330 tysię-
cy złotych.

24. Remont budynku gospodarczego Urzędu 
Gminy w Lelisie. Szacunkowy koszt to około 60 
tysięcy złotych.

25. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dłu-
gim Kącie. Szacunkowy koszt to około 420 tysięcy 
złotych.

26. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dur-
lasach. Szacunkowy koszt to około 100 tysięcy 
złotych.

27. Nadal będzie kontynuowana budowa i re-
monty dróg żwirowych na terenie gminy.

W budżecie gminy na rok bieżący zaplanowano 
jeszcze szereg innych drobniejszych inwestycji, o 
których będziemy informować w następnych nu-
merach naszej gazety.

Sporządził: Stanisław Subda – Wójt Gminy Lelis
fot. Antoni Kustusz 
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Inwestycje na terenie Gminy Lelis zrealizowane w ostatnich latach 
przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej 

Lp. Nazwa projektu 
Program 
współfinansujący 
projekt

Wartość projektu

1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach PROW
2007 -2013

Całkowita wartość: 468.359,71 zł; 
Kwota dotacji: 289.008,00 zł;
Wkład własny Gminy Lelis: 179.351,71 zł. 

2. Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 486.522,44 zł, 
Kwota dotacji: 290.702,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 195.820,44 zł 

3. Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości 
Lelis  

PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 711.723,79 zł, 
Kwota dotacji: 431.254,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 280.469,79 zł.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w 
Łęgu Starościńskim 

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 505.080,04 zł, 
Kwota dotacji: 308.957,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 196.123,04 zł.

5. Remont budynku świetlicy wiejskiej, w tym zagospodarowanie placu przy świetlicy w 
miejscowości Łęg Przedmiejski

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 45.761,22  zł, 
Kwota dotacji: 25.000,00  zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 20.761,22  zł

6.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, Białobiel i 
Siemnosze oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Bia-
łobiel

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 4.960.708,44 zł, 
Wkład własny Gminy Lelis: 1.932.875,44 zł. 
Kwota dotacji: 3.027.833,00 zł; 

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem innowacyjnego monitoringu  i 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 500.311,13 zł, 
Kwota dotacji: 290.957,00 zł,  
Wkład własny Gminy Lelis: 209.354,13 zł. 

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

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 226.124,56 zł, 
Kwota dotacji: 139.342,00 zł, 
Wkład własny Gminy Lelis: 86.782,56 zł. 

9. Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości 
Łęg Przedmiejski

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 198.603,44 zł, 
Kwota dotacji: 129.172,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 69.431,44 zł.

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

PROW
2007 -2013

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

11. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Etnograficznego z przystosowa-
niem pomieszczeń na potrzeby Ośrodka w miejscowości Lelis 

PROW 
2007 -2013

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

12 Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie RPO WM
2007 - 2013

Całkowita wartość projektu: 2.168.228,47 zł, 
Kwota dotacji: 1.822.113,45 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 346.115,02 zł.

13. Budowa kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis
Program krajowy 
„Moje Boisko
Orlik 2012”

Wartość inwestycji: 1.242.196,00 zł., 
w tym środki z budżetu państwa: 332.999,62 zł, 
środki z budżetu woj. maz.: 332.483,41  zł;
budżet Gminy Lelis: 576.712,97 zł.

14. Budowa kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Obierwi 
Program krajowy 
„Moje Boisko
Orlik 2012”

Wartość inwestycji: 1.123.958,39 zł.,
 w tym środki z budżetu państwa: 429.000,00 zł, 
środki z budżetu woj. maz.: 301.320,02 zł;
budżet Gminy Lelis: 393.638,37 zł.

16. Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów 
Gminy Lelis w zakresie  komunikacji drogowej i pierwszej pomocy – karta rowerowa EFS

Całkowita wartość projektu:  49.992,00 zł, 
Wnioskowana kwota dotacji: 49.992,00 zł;

17.
„Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów 
Gminy Lelis w zakresie  komunikacji drogowej i pierwszej pomocy – karta motoro-
werowa”

EFS
Całkowita wartość projektu: 49.992,00 zł,
 Wnioskowana kwota dotacji: 49.992,00 zł;

18. Małe centrum inicjatyw edukacyjnych w Łęgu Starościńskim przyszłością dzieci z 
Gminy Lelis” EFS

Całkowita wartość projektu: 49.999,00 zł, 
Wnioskowana kwota dotacji: 49.999,00 zł; 

19. Szkolenie komputerowe dla mieszkańców Gminy Lelis, Tytuł projektu: Nauka przez 
całe życie” –  DROGĄ DO SUKCESU

PO KL, 
Działanie 9.5 Kwota przyznana 47.898,90 zł

20. Przebudowa drogi gminnej Łęg Przedmiejski – Białobiel
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011

Całkowita wartość inwestycji: 577.600,00 zł, w tym 
kwota wnioskowana: 282.900,00 zł.

21.
„Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową 
Nr 2539 W – Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie – Szkwa a drogą powiatową nr 2541 W Łęg 
Starościński – Góry – Kurpiewskie na terenie Gminy Lelis”.

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011

Całkowita wartość projektu: 2.588.452,36 zł
Kwota dotacji: 1.293.723,00 zł.

22 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Durlasy 
w gminie Lelis – realizacja w 2014 roku.

PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 99.708,81 zł
Kwota dotacji: 25.000,00 zł.

23. Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w msc. 
Białobiel w gminie Lelis – realizacja w 2014 roku.

PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 99.708,81 zł
Kwota dotacji: 25.000,00 zł.

24. Strój kurpiowski, instrumenty muzyczne oraz organizacja stałej wystawy w plenerze / 
wizytówką regionu kurpiowskiego – realizacja w 2014 roku.

PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 76.875,00  zł
Kwota dotacji: 50.000,00 zł.
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Co może powiat w wieku 15. lat

Henryk Kulesza nagrodzony przez marszałka 

– Przeprowadzona w 1999 roku reforma ad-
ministracyjna kraju sprawdziła się. Samorząd 
powiatowy oraz reprezentujący go urzędnicy są 
coraz bliżej mieszkańców. Tylko w czasie jednej 
kadencji liczba decyzji wydawanych przez staro-
stwo sięga 300 tysięcy. Dlatego właśnie 
szybkie doprowadzanie spraw do ich roz-
strzygnięć jest niezwykle istotne. Ludzie 
nie mogą czekać i denerwować się - tak 
ocenił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł 
15 lat istnienia samorządu powiatowego 
w trakcie jubileuszowego spotkania, któ-
re odbyło się 22 listopada w Krukach (gm. 
Olszewo Borki). Uświetniła go uroczysta 
sesja podsumowująca cztery kadencje 
funkcjonowania powiatowego samo-
rządu, którą otworzył sygnałem ligawki 
radny Witold Kuczyński. W programie 
sesji w formie prezentacji multimedial-
nej starosta S. Kubeł. odniósł się m.in. do 
zmieniających się wskaźników demogra-
fii, bezrobocia, statystyki zakładów pracy 
i podmiotów gospodarczych, wydanych 
pozwoleń na budowę, wydanych dowodów reje-
stracyjnych pojazdów, praw jazdy, hodowli bydła 
i produkcji mleka, a także wielu innych danych, 
które wskazują na wielki postęp jaki dokonał się 
w dziejach naszego powiatu. 

– Kiedy spojrzy się w statystyki, widać, że 
spadło bezrobocie. Przybyło za to podmiotów 
gospodarczych. Pomimo słabej jakości ziemi, 
bo u nas przeważają ziemie IV, V i VI klasy, tutej-
si mieszkańcy stworzyli mleczną potęgę w skali 
kraju- podkreślił starosta.

Jubileusz stanowił okazję do uhonorowania 
wieloletnich pracowników starostwa oraz rad-

nych. Specjalne podziękowania, z rąk obecnego 
na uroczystości marszałka województwa mazo-
wieckiego Adama Struzika, za zasługi oraz dzia-
łalność na rzecz województwa mazowieckiego 
otrzymały osoby z ponad trzydziestoletnim sta-

żem pracy w administracji publicznej. Wyrazem 
uznania dla osiągnięć powiatu stały się także pa-
miątkowe nagrody przekazane władzom powia-
tu przez gminy, w tym także gminę Lelis. 

Marszałek Adam Struzik, w towarzystwie rad-
nych sejmiku wojewódzkiego z naszego regionu: 
M. Augustyniaka, M. Krupińskiego i S. Rybskiego, 
uhonorował też powiat ostrołęcki medalem pa-
miątkowym Pro Masovia. Medal ten jest okolicz-
nościowym wyróżnieniem wręczanym za wybit-
ne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz 
województwa mazowieckiego.

Podczas uroczystości jubileuszowej wręczone 

26 listopada po raz czternasty przyznane zostały Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród laure-
atów, oprócz indywidualnych twórców i rzemieślników, znalazły się także dziecięcy zespół pieśni i tańca, młodzieżowa 
orkiestra dęta, a także lokalni animatorzy kultury. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy, 
a także nagrody pieniężne. 

Nagrody Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego przyznawane są od 1999 r. Wyróżnienie 
to otrzymują osoby, które poprzez swoją pracę 
twórczą, naukową oraz społeczną działają na 
rzecz rozwoju i promocji Mazowsza. Wśród do-
tychczasowych laureatów znaleźć można m.in. 
ks. Jana Twardowskiego, Józefa Hena, Sławę Przy-
bylską-Krzyżanowską i Bogdana Józefa Loebla.

 W XIV edycji konkursu nagrody marszałka 
województwa mazowieckiego otrzymał m.in. 
Henryk Kulesza, który, występując w stroju regio-
nalnym, po wręczeniu honorowego wyróżnienia 
wykonał pieśń kurpiowską własnego autorstwa, 
czym wzbudził prawdziwy entuzjazm zebranych 
oraz otrzymał gratulacje od gości. 

 Jak zapisano we wniosku o nagrodę Henryk 
Kulesza to znany i ceniony na Kurpiowszczyźnie 
twórca ludowy i regionalista. Jeden z głównych 
pomysłodawców utworzenia Ośrodka Etnogra-
ficznego Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w 
Lelisie. Od 1996 r. wkłada wiele wysiłku w pozy-
skiwanie kolejnych, nierzadko cennych ekspona-
tów dla ośrodka. 

Dzięki jego staraniom ocalało wiele cennych 
przedmiotów kultury materialnej Kurpiów. Jako 
opiekun i przewodnik, oprowadza gości po 
ośrodku - z doskonałą znajomością gwary kur-
piowskiej opowiada o życiu Kurpiów oraz prezen-
tuje pieśni kurpiowskie. Organizator konferencji 

zostały doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckie-
go. Tegorocznym laureatom gratulowali: starosta 
Stanisław Kubeł oraz przewodniczący Rady Po-
wiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

 Nagrody otrzymali: Irena Górska z Za-
lasia, animatorka kultury, za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie upowszechnia-
nia i ochrony kultury; Jan Szydlik, twór-
ca ludowy z Bandyś, muzyk, śpiewak, 
za całokształt działalności w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury; Stanisław Bacław-
ski z Łysych, rzeźbiarz, artysta ludowy, 
za całokształt działalności w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz ks. Wacław 
Nowacki, proboszcz parafii z Czarni, 
promotor kultury kurpiowskiej, za cało-
kształt działalności i szczególne osiągnię-
cia w prowadzeniu i organizowaniu dzia-
łalności społecznie użytecznej.

 Wszyscy nagrodzeni nie kryli wzru-
szenia. Jak podkreślali, nagroda stanowi 

ukoronowanie ich pracy na rzecz społeczności i 
kultury lokalnej.

 Na zakończenie obrad Rady Powiatu wystą-
pił zespół folklorystyczny „Jagodecki” z Zalasia, 
którego opiekunem artystycznym jest Irena 
Górska, tegoroczna laureatka nagrody starosty. 
Zespół przygrywał zaproszonym gościom: rad-
nym wszystkich kadencji, władzom powiatu, 
przedstawicielom: samorządów- wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych, służb mundurowych, 
instytucji, firm, organizacji oraz stowarzyszeń, a 
także pracownikom starostwa. 

Tekst i Fot. Antoni Kustusz

dotyczących dziejów powiatu ostrołęckiego i 
dziedzictwa historycznego Kurpiów. Propagator 
kurpiowszczyzny w wielu audycjach radiowych 
i telewizyjnych a także w artykułach prasowych, 
m.in. dla ,,Tygodnika Ostrołęckiego’’, czasopisma 
regionalnego ,,Kurpie’’ czy też jako stały współ-
pracownik naszych ,,Wieści Gminnych’’. 

W latach 2011-2012 pracował przy opraco-
wywaniu ,,Słownika Gwary Kurpiowskiej’’ , do 
którego przekazał około 400 brakujących słów 

kurpiowskich. W 2011 r. zebrał i przekazał redak-
cji ,,Śpiewnika Kurpiowskiego’’ 15 pieśni swoje-
go autorstwa. Prezentuje Kurpiowszczyznę jako 
skrawek województwa mazowieckiego za po-
średnictwem pieśni, gadek oraz występów ob-
rzędowych.

 Ze swej strony gratulujemy wyróżnienia i ży-
czymy jeszcze wielu sukcesów.

Antoni Kustusz
Fot. Urząd Marszałkowski 

Lp. Nazwa projektu 
Program 
współfinansujący 
projekt

Wartość projektu

1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach PROW
2007 -2013

Całkowita wartość: 468.359,71 zł; 
Kwota dotacji: 289.008,00 zł;
Wkład własny Gminy Lelis: 179.351,71 zł. 

2. Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 486.522,44 zł, 
Kwota dotacji: 290.702,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 195.820,44 zł 

3. Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości 
Lelis  

PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 711.723,79 zł, 
Kwota dotacji: 431.254,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 280.469,79 zł.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w 
Łęgu Starościńskim 

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 505.080,04 zł, 
Kwota dotacji: 308.957,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 196.123,04 zł.

5. Remont budynku świetlicy wiejskiej, w tym zagospodarowanie placu przy świetlicy w 
miejscowości Łęg Przedmiejski

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 45.761,22  zł, 
Kwota dotacji: 25.000,00  zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 20.761,22  zł

6.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, Białobiel i 
Siemnosze oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Bia-
łobiel

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 4.960.708,44 zł, 
Wkład własny Gminy Lelis: 1.932.875,44 zł. 
Kwota dotacji: 3.027.833,00 zł; 

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem innowacyjnego monitoringu  i 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 500.311,13 zł, 
Kwota dotacji: 290.957,00 zł,  
Wkład własny Gminy Lelis: 209.354,13 zł. 

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

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 226.124,56 zł, 
Kwota dotacji: 139.342,00 zł, 
Wkład własny Gminy Lelis: 86.782,56 zł. 

9. Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości 
Łęg Przedmiejski

PROW 
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 198.603,44 zł, 
Kwota dotacji: 129.172,00 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 69.431,44 zł.

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

PROW
2007 -2013

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

11. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Etnograficznego z przystosowa-
niem pomieszczeń na potrzeby Ośrodka w miejscowości Lelis 

PROW 
2007 -2013

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

12 Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie RPO WM
2007 - 2013

Całkowita wartość projektu: 2.168.228,47 zł, 
Kwota dotacji: 1.822.113,45 zł; 
Wkład własny Gminy Lelis: 346.115,02 zł.

13. Budowa kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis
Program krajowy 
„Moje Boisko
Orlik 2012”

Wartość inwestycji: 1.242.196,00 zł., 
w tym środki z budżetu państwa: 332.999,62 zł, 
środki z budżetu woj. maz.: 332.483,41  zł;
budżet Gminy Lelis: 576.712,97 zł.

14. Budowa kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Obierwi 
Program krajowy 
„Moje Boisko
Orlik 2012”

Wartość inwestycji: 1.123.958,39 zł.,
 w tym środki z budżetu państwa: 429.000,00 zł, 
środki z budżetu woj. maz.: 301.320,02 zł;
budżet Gminy Lelis: 393.638,37 zł.

16. Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów 
Gminy Lelis w zakresie  komunikacji drogowej i pierwszej pomocy – karta rowerowa EFS

Całkowita wartość projektu:  49.992,00 zł, 
Wnioskowana kwota dotacji: 49.992,00 zł;

17.
„Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów 
Gminy Lelis w zakresie  komunikacji drogowej i pierwszej pomocy – karta motoro-
werowa”

EFS
Całkowita wartość projektu: 49.992,00 zł,
 Wnioskowana kwota dotacji: 49.992,00 zł;

18. Małe centrum inicjatyw edukacyjnych w Łęgu Starościńskim przyszłością dzieci z 
Gminy Lelis” EFS

Całkowita wartość projektu: 49.999,00 zł, 
Wnioskowana kwota dotacji: 49.999,00 zł; 

19. Szkolenie komputerowe dla mieszkańców Gminy Lelis, Tytuł projektu: Nauka przez 
całe życie” –  DROGĄ DO SUKCESU

PO KL, 
Działanie 9.5 Kwota przyznana 47.898,90 zł

20. Przebudowa drogi gminnej Łęg Przedmiejski – Białobiel
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011

Całkowita wartość inwestycji: 577.600,00 zł, w tym 
kwota wnioskowana: 282.900,00 zł.

21.
„Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową 
Nr 2539 W – Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie – Szkwa a drogą powiatową nr 2541 W Łęg 
Starościński – Góry – Kurpiewskie na terenie Gminy Lelis”.

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011

Całkowita wartość projektu: 2.588.452,36 zł
Kwota dotacji: 1.293.723,00 zł.

22 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Durlasy 
w gminie Lelis – realizacja w 2014 roku.

PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 99.708,81 zł
Kwota dotacji: 25.000,00 zł.

23. Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w msc. 
Białobiel w gminie Lelis – realizacja w 2014 roku.

PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 99.708,81 zł
Kwota dotacji: 25.000,00 zł.

24. Strój kurpiowski, instrumenty muzyczne oraz organizacja stałej wystawy w plenerze / 
wizytówką regionu kurpiowskiego – realizacja w 2014 roku.

PROW
2007 -2013

Całkowita wartość projektu: 76.875,00  zł
Kwota dotacji: 50.000,00 zł.
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Oświata w Gminie

Wyniki  egzaminu zewnętrznego w gimnazjach i sprawdzianu w szkołach podstawowych w  2013roku

W roku szkolnym 2012/2013 do szkół podsta-
wowych w gminie Lelis uczęszczało 620  uczniów. 
Nauczanie zorganizowano w  37  oddziałach 
w sześcioklasowych szkołach podstawowych i 
319 uczniów gimnazjów (o 32 mniej niż w roku 
2011/12) zorganizowanych w 15 oddziałach. Do  
oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podsta-
wowych uczęszczało 186 dzieci (łącznie sześcio-
latki i pięciolatki). Łącznie w szkołach prowadzo-
nych przez gminę Lelis uczyło się 1126 dzieci.  W 
sześciu  szkołach podstawowych organizowana  
była nauka  w klasach łączonych.

Lp Miejscowość
Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowe Gimnazja

Liczba dzieci Liczba 
oddziałów

Liczba 
uczniów

Liczba 
oddziałów

Liczba 
uczniów

Liczba 
oddziałów

1. Lelis 38 2,0 144 6,0 129 6,0
2 ŁęgPrzedmiejski 48 2,0 132 6,0 127 6,0
3 Obierwia 15 1,0 46 4,0 63 3,0
4 Białobiel 27 1,0 77 5,0 – –
5 Dąbrówka 22 1,0 59 4,0 – –
6 Łęg Starościński 11 0,5 43 3,5 – –
7 Nasiadki 13 0,5 66 4,5 – –
8 Olszewka 12 1,0 53 4,0 – –

Razem 186 9,0 620 37,0 319 15,0

1. Egzamin w gimnazjach
a) część humanistyczna – język polski
lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Średnia %
1 Publiczne Gimnazjum w Lelisie 36 55,0

2 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Przed-
miejskim 51 52,4

3 Publiczne Gimnazjum w Obierwi 25 57,1
Średnia % dla Gminy Lelis 54,3
Średnia  %  Powiat 58,9
b) część humanistyczna- historia +WOS
lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Średnia %
1 Publiczne Gimnazjum w Lelisie 36 49,9
2 Publiczne Gimnazjum w Łęgu P. 51 49,4
3 Publiczne Gimnazjum w Obierwi 25 50,2
Średnia % dla Gminy Lelis 49,7
Średnia  %  Powiat 54,7
c) część matematyczna
lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Średnia %
1 Publiczne Gimnazjum w Lelisie 36 36,7
2 Publiczne Gimnazjum w Łęgu P. 51 37,6
3 Publiczne Gimnazjum w Obierwi 25 44,3

Średnia % dla Gminy Lelis 38,8
Średnia  %  Powiat 47,0
d) część matematyczna-przedmioty przyrodnicze
lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Średnia %
1 Publiczne Gimnazjum w Lelisie 36 49,1
2 Publiczne Gimnazjum w Łęgu P. 51 52,4
3 Publiczne Gimnazjum w Obierwi 25 56,4
Średnia % dla Gminy Lelis 52,2
Średnia  %  Powiat 57,8
e) język angielski – poziom podstawowy
lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Średnia %
1 Publiczne Gimnazjum w Lelisie 36 50,0
2 Publiczne Gimnazjum w Łęgu P. 51 48,9
3 Publiczne Gimnazjum w Obierwi 17 81,0
Średnia % dla Gminy Lelis 55,1
Średnia  %  Powiat 58,2
e) język angielski – poziom  rozszerzony
lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Średnia %
1 Publiczne Gimnazjum w Lelisie 36 32,0
2 Publiczne Gimnazjum w Łęgu P. 51 28,6
3 Publiczne Gimnazjum w Obierwi 17 58,1
Średnia % dla Gminy Lelis 35,3
Średnia  %  Powiat 38,0
f) język niemiecki – poziom podstawowy 
lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Średnia %
1 Publiczne Gimnazjum w Lelisie 0 -
2 Publiczne Gimnazjum w Łęgu P. 51 36,4
3 Publiczne Gimnazjum w Obierwi 8 50,9
Średnia % dla Gminy Lelis 42,1
Średnia  %  Powiat 44,7
2. Sprawdzian w szkołach podstawowych 2013r.
Lp Nazwa jednostki Liczba uczniów Średnia %
1 Szkoła Podstawowa w Białobieli 17 26,33
2 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 10 21,90
3 Szkoła Podstawowa w Lelisie 25 20,24
4 Szkoła Podstawowa w Łęgu P. 31 18,94
5 Szkoła Podstawowa w Łęgu S. 9 25,00
6 Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 21 18,25
7 Szkoła Podstawowa w Obierwi 7 27,29
8 Szkoła Podstawowa w Olszewce 8 22,13
Średnia % dla Gminy Lelis 21,29
Średnia  %  Powiat 21,25
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W rocznicę odrodzonej i niepodległej… Powtórka z Tuwima 

Pomóżmy przetrwać zimę

Oświata w Gminie

Konkurs wiedzy o powiecie 

W 95.rocznicę odzyskania niepodległości i od-
rodzenia Polski odbyła się 7 listopada w GOK-O 
uroczysta akademia z udziałem kombatantów, 
weteranów i licznie przybyłej młodzieży. Okolicz-
nościowy referat, po otwarciu uroczystości przez 
wójta gminy Stanisława Subdę, wygłosił dr Jerzy 
Kijowski z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowe-
go im. Adama Chętnika. W swoim referacie dr 
J. Kijowski wskazał na liczne przykłady wielkiej 
narodowej radości z odzyskania niepodległości 
z okowów zaborów, a także formowania się no-
wego państwa polskiego na terenach obecnej 
Kurpiowszczyzny. 

 Akademię uświetniła swoim występem mło-
dzież z Publicznego Gimnazjum ZS w Łęgu 
Przedmiejskim, która w bardzo atrakcyjnej i dy-
namicznej formie przedstawiła pieśni patriotycz-
ne i wiersze, przeplecione prezentacjami multi-

medialnymi oraz muzyką płynącą z akordeonu i 
puzonu, wykorzystując tym samym uzdolnienia 
uczniów, ale także zdobytą wiedzę i znajomość 
informatyki. 

 Następnie wystąpiła męska grupa śpiewacza z 
GOK-O, która pod kierunkiem i przy akompania-
mencie Jana Kani odśpiewała gwarą historyczne 
pieśni patriotyczne, co można już uznać za doro-
bek obchodów w Lelisie. 

 Spotkanie zakończyło tradycyjne, wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych oraz poczęstu-
nek przygotowany przez pracowników GOK-O i 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

W związku z 15-leciem utworzenia powiatu 
ostrołęckiego Rada Powiatu we współpracy z 
Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Ada-
ma Chętnika, Mazowieckim Kuratorium Oświaty 
z Delegaturą w Ostrołęce oraz Gminą Lelis podję-
ła inicjatywę zorganizowania Konkursu Wiedzy o 
Powiecie Ostrołęckim skierowanego do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
ostrołęckiego.

Celem konkursu było promowanie wiedzy na 
temat historii powiatu ostrołęckiego, istotnych 
wydarzeń, które rozegrały się na jego terenie oraz 
popularyzacją sylwetek wybitnych ludzi związa-
nych z powiatem.

24 października 2013 r. we wszystkich zespo-
łach szkół powiatowych odbył się pierwszy - 
szkolny etap konkursu. Przystąpiło do niego 105 
uczniów z ośmiu zespołów szkół w: Baranowie, 
Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, 
Myszyńcu i Troszynie. Na etapie szkolnym wyło-
niono 5 uczniów którzy uzyskali największą licz-
bę punktów i przeszli dalej reprezentując swoje 
szkoły w etapie powiatowym Konkursu, który 
odbył się w dniu 14 listopada 2013 r. w Gminnym 
Ośrodku Kulturalno – Oświatowym w Lelisie.

Zadaniem uczestników zmagań powiatowych 
było udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań 
otwartych, które otrzymali w drodze losowania. 
Zestaw składał się z: pytań merytorycznych, foto-

grafii oraz biogramu. 
 Zwycięzca I miejsca został wyłoniony w do-

grywce polegającej na udzieleniu odpowiedzi 
na dodatkowe pytania, zadane przez członków 
komisji pod przewodnictwem dra Jerzego Kijow-
skiego z OTN. Po zakończeniu konkursu nagrody 
otrzymali z rąk obecnych na podsumowaniu sta-
rosty dra Stanisława Kubła, wicestarosty Krzysz-
tofa Parzychowskiego i przewodniczącego Rady 
Powiatu Stefana Prusika: 

I miejsce – Mariusz Brzozowski 
– ZSP w Goworowie, 
II miejsce – Magdalena Laskowska 
– ZSP w Troszynie, 
III miejsce – Dominik Deptuła 
– ZSP w Myszyńcu, 
IV miejsce – Magdalena Piórkowska 
– ZSP w Baranowie, 
V miejsce – Iwona Przybyłek 
– ZSP w Baranowie. 
Gratulując zwycięzcom starosta S. Kubeł po-

dziękował władzom gminy Lelis za pomoc w 
organizacji konkursu i podkreślił, że wiedza o 
dziejach samorządu gminy, ale także własnego 
powiatu to jeden z najważniejszych składników 
świadomości samorządowej, siły lokalnych inicja-
tyw oraz lokalnego patriotyzmu. 

 
Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Rok 2013 ogłoszono rokiem Juliana Tuwima, a 
w związku z tym w Bibliotece w Łęgu Starościń-
skim.7 listopada zorganizowany został konkurs 
recytatorsko-plastyczny pt. „ Julian Tuwim - uczy, 
bawi i śmieszy”. Konkurs poprzedzono zajęciami 
bibliotecznymi dla poszczególnych klas,.podczas 
których odbyły się prezentacje multimedialne 
i rozmowy na temat.życia i twórczości poety. 
Atrakcją każdego spotkania stało się.słuchanie 
jego muzycznych utworów, czytanie wierszy, 
oglądanie bajek itp. Celem naszych spotkań było 
rozbudzenie zainteresowań postacią Juliana Tu-
wima oraz przypomnienie wierszy dobrze zna-
nych i poznanie tych mniej popularnych. 

W konkursie udział wzięło 25. uczniów, a naj-
lepsi uczestnicy wyróżnieni zostali nagrodami 
ufundowanymi przez Szkołę Podstawową w Łęgu 
Starościńskim i filię biblioteczną.

W konkursie recytatorskim dyplomy i nagrody 
rzeczowe otrzymali:

Kl. 0 - Bartek Staśkiewicz i Miłosz Brzóska, 
Kl. I -.Magdalena Niechoda i Ania Kubeł, 
Kl. II -.Wiktoria Kurpiewska i Maja Staśkiewicz, 
Kl. III -.Aleksandra Nalewajk i Piotr Łępicki. 
Nagrodzeni za prace plastyczne zostali:
Kl. 0” - Miłosz Brzóska i Kacper Grala, 
Kl. II -.Amelia Kawałek i Mikołaj Prusiński
Kl. III -.Aleksandra Kurpiewska..
Jury konkursu oceniało umiejętności recyta-

torskie wykonawców, dobór repertuaru, interpre-
tację, emisję głosu oraz ogólny wyraz artystyczny 
i estetykę wykonania prac plastycznych. Współ-
organizatorami konkursów były: Zofia Niechoda 
i Alicja Brodzik. 

Natalia Staśkiewicz

W Zespole Szkół w Lelisie.odbyła się charyta-
tywna akcja ,,Pomóżmy zwierzętom przetrwać 
zimę’’ zorganizowana przez Szkolny Wolonta-
riat działający pod opieką A. Gumkowskiej i  
S. Kluczek.

Nasi mali przyjaciele ze schroniska w Krusze-
wie nie będą już głodni, a to dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu ze strony dyrekcji, wszystkich 
wychowanków, nauczycieli i pracowników na-
szej szkoły. Wydarzenie opierało się głównie na 
zebraniu najbardziej potrzebnych rzeczy,.tj. kar-
my, kocy na legowiska. Za chęć niesienia pomocy 
wszyscy dostali drobne upominki i mogli zrobić 
sobie klasowe zdjęcie z dużym pluszowym pie-
skiem. Akcja ta okazała się „strzałem w dziesiąt-
kę”. Nazbieraliśmy wiele potrzebnych.artykułów, 
które przekazaliśmy właścicielom schroniska. 
W podziękowaniu odwiedziła nas „radośnie mer-
dająca delegacja psiaków”. Serdecznie wszystkim 
dziękujemy za zapał, aktywność, poświęcenie!

tekst i fot. Grupa medialna Szkolnego Wolontariatu
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Jak rodzi się patriotyzm „Używki...to nie dla nas!”

Jestem wolnym człowiekiem i mówię NIE przemocy i używkom

Uczniowie Zespołu Szkół w Łęgu Przedmiej-
skim wyjątkowo głęboko i różnorodnie przeżyli 
Święto Niepodległości naszej Ojczyzny. Po inten-
sywnych przygotowaniach grupa uzdolnionej 
młodzieży wystąpiła 7 listopada ze spektaklem z 
okazji 95.rocznicy odzyskania niepodległości na 
scenie GOK-O, a nazajutrz przedstawiła się miej-
scowej społeczności. Uczniowie z wielkim zacie-
kawieniem i w podniosłej atmosferze przeżywali 
żywą lekcję historii. Kolejnym ważnym wydarze-
niem stało się zebranie rodziców, które odbyło 
się w szkole 14 listopada. Spektakl poświęcony 
odzyskanej niepodległości oraz jej odradzaniu 
się wzbudził ogromne emocje i wiele wspo-
mnień. Młodzi artyści otrzymali ogromne brawa, 
dużo podziękowań i gratulacji. 

Grupę artystyczną, która przygotowała ten 
doskonały spektakl tworzyli: Maja Dąbrowska, 
Jan Karczewski, Jakub Laskowski, Daria Karczew-
ska, Izabela Kowalczyk, Małgorzata Prusaczyk, 
Magdalena Bakuła, Natalia Denkiewicz, Klaudia 
Roicka, Wiktoria Tyburzec, Marcin Raszkiewicz, 
Karolina Karczewska, Michał Kurpiewski, Daniel 
Kurgan, Szymon Zięba, Jakub Kisiel, Mateusz 
Kowalczyk, Katarzyna Duszak, Magdalena Szczu-
bełek, Izabela Pawelczyk, Edyta Kwiatkowska, 
Bartłomiej Karczewski, Julia Szczubełek, Kinga 
Zadroga.

Inna grupa szkolnej młodzieży realizowała 
program „Gen Wolności” i wzięła udział w kon-

kursie „Niepodległa 95”, organizowanym przez 
Instytut Lecha Wałęsy. W związku z tym kon-
kursem szkolne klasy zmieniły nazwy, wszyscy 
uczniowie założyli kotyliony, przygotowali pre-
zentację multimedialną na temat „Patriotyzm 
w oczach współczesnego człowieka”, a na prze-
rwach wyświetlali filmy historyczne. Dzięki temu 
uczniowie spędzali przerwy w zadumie i we 
wspomnieniach o historii.

– Nasi uczniowie udowadniają, że są patriota-
mi, posiadają fundament z wartości, chcą uczest-
niczyć w życiu społeczności lokalnej i świetnie to 
im wychodzi - stwierdziła dyrektor szkoły Marze-
na Kowalska. (ak) 

fot. archiwum szkoły

Hasło, pod którym GOK-O zorganizował kon-
kurs plastyczny zyskało duże poparcie wśród 
młodzieży naszej gminy. Podsumowania doko-
nano 19 grudnia w trakcie gminnego spotkania 
wigilijnego. 

- Celem konkursu było m. in. uwrażliwienie 
młodych ludzi na konsekwencje i zagrożenia 
jakie niosą ze sobą nało-
gi i uzależnienia. Prace 
plastyczne odzwiercie-
dlały wyobrażenia dzieci 
i młodzieży o tym jak 
nałogi i używki zagrażają 
społeczeństwu. Mówiły 
NIE przemocy i używkom, 
mówiły, że jesteśmy wol-
nymi ludźmi i wybieramy 
świat bez nich – stwier-
dziła A. Ogniewska. 

 Jak wynika z proto-
kołu konkursu do orga-
nizatorów wpłynęło 107 
prac wykonanych przez 
uczniów ze szkół gminy 
Lelis, tj. :SP w Nasiadkach 
– 15 prac, SP w Dąbrówce 
– 16 prac, SP w Obierwi 
– 11 prac, SP w Białobie-
li – 2 prace, SP w Łęgu 
Starościńskim – 14 prac, SP w Łęgu Przedmiej-
skim – 6 prac, SP w Lelisie – 24 prace, Publiczne 
Gimnazjum w Obierwi – 3 prace, PG w Lelisie – 12 
prac i PG w Łęgu Przedmiejskim – 4 prace. Prace 
podzielono według kategorii wiekowych i okaza-
ło się, że w kategorii klas I -III wpłynęło 28 prac, 
w kategorii klas IV -VI – 60 prac oraz w kategorii 
-gimnazjum – 19 prac. 

 Po obejrzeniu i wnikliwym przeanalizowaniu 
nadesłanych prac komisja konkursowa w składzie 
A. Ogniewska, Barbara Sęk i Małgorzata Tercjak, 
postanowiła przyznać następujące miejsca: 

w kategorii klas I -III:
I miejsce: - Katarzyna Marczak, kl. II SP w Na-

siadkach, opiekun Katarzyna Izydorczyk, I miejsce 

- Katarzyna Orzechowska, kl. II SP w Lelisie, opie-
kun Agnieszka Bacławska, II miejsce - Iga Śnietka, 
kl. III SP w Dąbrówce, opiekun Iwona Krupka, II 
miejsce - Julia Parzych, kl. I SP w Dąbrówce, opie-
kun Joanna Duszak, III miejsce - Kinga Puławska 
- kl. III SP w Łęgu Starościńskim, opiekun Zofia 
Niechoda, III miejsce - Filip Pawelec, kl. I SP w Bia-
łobieli, opiekun Małgorzata Koślik; 

w kategorii klas IV - VI: 
I miejsce - Karolina Bakuła, kl. VI SP w Lelisie, 

opiekun Marek Prusaczyk, I miejsce - Oksana Pru-
saczyk , kl. VI SP w Nasiadkach, opiekun Mariola 
Pawłowska,

II miejsce - Wiktoria Nalewajek, kl. V SP w Łęgu 
Starościńskim, opiekun Beata Brzeska, II miejsce 

- Iwona Chaberek, kl. VI SP w 
Lelisie, opiekun Marek Prusa-
czyk, III miejsce - Szymon Bia-
łobrzeski, kl. V SP w Białobieli, 
opiekun Małgorzata Koślik, III 
miejsce - Paulina Szymczyk, 
kl. V SP w Obierwi, opiekun 
Jarosław Kraska, III miejsce - 
Magda Kowalska, kl. IV SP w 
Łęgu Przedmiejskim, opiekun 
Grażyna Szczubełek; wyróż-
nienia : Wiktoria Wiśniewska, 
kl. IV SP w Obierwi, opiekun 
Jarosław Kraska, Karolina Ba-
cławska, kl. VI SP w Dąbrów-
ce, opiekun Wanda Aptacy; 

w kategorii - gimnazjum:
I miejsce -Angelika Dzię-

gielewska, kl. III, PG Obierwia, 
opiekun Jarosław Kraska, II 
miejsce - Mateusz Puławski, 
kl. I PG Lelis, opiekun Marek 

Prusaczyk, III miejsce - Ewelina Choroszewska, kl. 
III PG Lelis, opiekun Marek Prusaczyk, wyróżnie-
nie - Patrycja Zadroga, kl. III PG Łęg Przedmiejski, 
opiekun Grażyna Szczubełek.

 Wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane 
przez Gminę Lelis oraz GOK-O. 

(ak)

Szkolny Wolontariat Zespołu Szkół w Lelisie-
pod opieką Aldony Gumkowskiej uczestniczył 
21 listopada w akcji ,,Używki...to nie dla nas!!!”. 
Imprezę w ramach obchodów Światowego 
Dnia Rzucania Palenia Tytoniu zorganizowała 
Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy Mazo-
wieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce 
wraz z II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. 
Norwida w hali widowiskowo-sportowej im. 
Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

Celem akcji było uświadomienie młodym 
ludziom z powiatu ostrołęckiego, jak bardzo 
ważne jest życie bez uzależnień, i że można je 
pokonać. Wydarzenie miało miejsce Na miejscu 
czekało na uczestników bardzo wiele atrakcji, 
m.in.: konkursy, zabawy i quizy. Nie zabrakło 
też stoisk, gdzie można było wykonać bezpłat-
ne badania oraz toru przeszkód w antygoglach 
lub symulatora jazdy na motorowerze.

Na scenie pojawił się też taniec zumby oraz 
występy uczniów prezentujących swoje talenty 
muzyczne, dzięki czemu zdarzenie było jeszcze 
ciekawsze. 

Cieszymy się, że przez wspólną edukację i 
zabawę, mogliśmy kształtować postawy sprzy-
jające życiu bez używek.

Grupa medialna Szkolnego Wolontariatu
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Radosny list 
z gratulacjami

10 grudnia 2013 r. do Zespołu Szkół w 
Łęgu Przedmiejskim dotarła radosna wiado-
mość z Narodowego Biura Kontaktowego 
programu eTwinning:

Gratulacje! Otrzymaliście Odznakę Jako-
ści za pracę w projekcie eTwinning. Spełnia 
ona kryteria QL All the best, .

 - Był to pierwszy międzynarodowy 
projekt przeprowadzony w Zespole Szkół 
w Łęgu Przedmiejskim w roku szkolnym 
2012/2013. Uczniowie naszej szkoły wspól-
nie z rówieśnikami z Czech stworzyli trójwy-
miarowy projekt placu zbaw. Wykazali się 
dużymi umiejętnościami technicznymi oraz 
wykorzystaniem wiedzy matematycznej w 
zakresie figur przestrzennych podczas two-
rzenia makiety i projektowania placu zabaw 
w 3D. Udoskonalili także swoje umiejętności 
komputerowe poprzez śmiałe wyszukiwa-
nie, poznawanie i wykorzystywanie nowych 
narzędzi ICT : np. program Picasa, Prezi, Go-
ogle Sketch Up. Poznali kulturę i zwyczaje 
szkolne partnerów z Czech, doskonalili swo-
je umiejętności współpracy w zespole oraz 
komunikowania się w języku angielskim na 
czacie. Dlatego cieszymy się, że udało Nam 
się zdobyć tę nagrodę – wyjaśnia dyr. szkoły 
Marzena Kowalska, sama aktywnie zaanga-
żowana w realizację założeń projektu. 

 Efekty wspólnej pracy zostały przybli-
żone społeczności lokalnej podczas Festy-
nu Rodzinnego w czerwcu 2013 r. Wszyscy 
podkreślali duże zaangażowanie młodzieży i 
nowatorskie pomysły zastosowane podczas 
realizacji projektu, tym bardziej że udział 
w projekcie był dużym wyzwaniem dla 
uczniów i opiekunów a jednocześnie cieka-
wym doświadczeniem. 

 Odznakę Jakości otrzymali członkowie 
grupy projektowej ,,Funny dreamers” : Da-
niel Kurgan, Mateusz Dobkowski, Michał 
Kurpiewski, Jakub Kisiel, Mateusz Kowal-
czyk, Konrad Kurpiewski, Kamil Łępicki, 
Izabela Kowalczyk, Krzysztof Arciechow-
ski, Jakub Laskowski, Karol Olender, Aneta 
Pędzich, Wioleta Plona oraz opiekunowie 
grupy: Irena Złotkowska, Artur Grzybowski, 
Edyta Prusaczyk ,Marzena Kowalska, Justy-
na Okowicka.

 Korzystając z łamów ,,Wieści Gminnych’’ 
dziękuję uczniom oraz współpartnerom za 
owocną współpracę, wsparcie merytorycz-
ne i duchowe. Dzięki Nim to, co trudne oka-
zało się łatwiejsze. Życzę wielu sukcesów i 
radości w odkrywaniu świata metodą pro-
jektu edukacyjnego.

Założyciel projektu – Irena Złotkowska
Fot. archiwum 

Pouczający spektakl 

Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Olszewce 
obejrzeli 28 listopada przedstawienie profilak-
tyczne pod tytułem Najlepszy z najlepszych przy-
gotowane przez teatr Kurtyna z Krakowa. Główny 
bohater, wokół którego snuła się akcja spektaklu 
brał udział w plebiscycie Najlepszy z najlepszych. 
Niestety jego popularność w szkole była sprzecz-
na z ideą konkursu. Polegała na wyrachowanym 
stosowaniu agresji i przemocy psychicznej wobec 
rówieśników, zamiast bezinteresownej pomocy. 
Tytułowy Jacek w kontaktach z rówieśnikami sto-

Podstawą rozwoju współczesnej szkoły są 
nauczyciele, którzy dysponują ogromną wiedzą 
i umiejętnościami potrzebnymi do kształcenia 
i wychowania młodych ludzi wkraczających w 
nową rzeczywistość. Od współczesnego na-
uczyciela oczekuje się kreatywności, inicjatywy, 
otwartości i pracy takimi metodami, które akty-
wizują uczniów, pobudzają młodzież do działa-
nia i twórczego myślenia, stwierdzono w założe-
niach projektu Mazowieccy Liderzy Nauczania 
Sukcesu, którego podsumowanie odbyło się  10 
grudnia 2013r.. 

 Projekt zakładał przeszkolenie i wzrost kom-
petencji zawodowych nauczycieli gimnazjów, 
osiągnięcie przez nich wysokich umiejętności 
pracy metodą projektów, uwzględniającą rów-
nież takie nowoczesne rozwiązania metodo-
logii dydaktyki, jak: nauczanie problemowe, 
ocenianie kształtujące, wykorzystanie narzędzi 
TOC i technik treningu twórczości. W pierwszym 
etapie nauczyciele zostali wyposażeni w wie-
dzę teoretyczną na kursach doskonalących, w 
tym także prowadzonych na odległość poprzez 
platformę e-learningową. Drugi etap to pisanie 

projektu i jego realizacja we własnej 
szkole. Na każdym etapie nauczyciele 
uzyskali merytoryczne  wsparcie eks-
pertów zatrudnionych w biurze ma-
zowieckiego projektu. Produktem fi-
nalnym Mazowieckiego Projektu stała 
się publikacja zawierająca wszystkie  
projekty  edukacyjne zrealizowane w 
szkołach, których nauczyciele uczest-
niczyli  w Projekcie MaLiNaS. 

Podczas uroczystej konferencji 
podsumowującej projekt Publiczne 
Gimnazjum w Zespole Szkół w Łęgu 
Przedmiejskim otrzymało podzię-
kowanie za współpracę w realizacji 
projektu od Mazowieckiego Samo-
rządowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, a 15. nauczycielom wrę-
czono certyfikaty Mazowieckich Lide-
rów Nauczania Sukcesu. Kierowany 
do nauczycieli gimnazjum Projekt 
systemowy Mazowieccy Liderzy Na-
uczania Sukcesu to propozycja wielo-
stronnej pomocy dla tych nauczycieli, 
dla których innowacyjne rozwiązania 
metodyczne mogą być drogą do suk-
cesu uczniów i sukcesu własnego.

Marzena Kowalska

„Używki...to nie dla nas!”
sował wyniesioną z rodzinnego domu pogardę 
dla zasad współżycia społecznego oraz poczucie 
wyższości. Dodatkowo na grunt szkoły przenosił 
akceptowane przez rodziców negatywne zacho-
wania (używki, uzależnienie od Internetu, podwa-
żanie autorytetu nauczyciela). Wychowawczyni, 
która była świadoma wad ucznia przeprowadziła 
z nim rozmowę i skłoniła go do refleksji nas sobą. 
Bohater spektaklu wygrał wybory i w wywiadzie 
telewizyjnym zdradził prawdę o sobie i swoim 
zwycięstwie. Społeczność szkolna była z tego fak-

tu zadowolona i w ponownych wybo-
rach Najlepszym z najlepszych został 
odmieniony Jacek. 

 - Nasi uczniowie poznali mecha-
nizm budowania poczucia wartości 
oparty na prawie do dokonywania wy-
borów oraz obowiązek przewidywania 
konsekwencji tych wyborów. Upewnili 
się w przekonaniu, że nauczyciel jest 
ich sprzymierzeńcem i nigdy nie za-
wiedzie ich zaufania – stwierdziła po 
spektaklu Anna Górska, dyrektor SP w 
Olszewce.

Redakcja szkolna
Fot. archiwum 
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Cenne publikacje 
o naszej gminie 

Dzień Pluszowego Misia

Zbiory Mazowieckiej Biblioteki Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich wzbogaciły się w grudniu 
o dwie cenne pozycje. Są to starannie wydane i 
bogato ilustrowane ,,Boże narodzenie - zwycza-
je i tradycje na Kurpiach na przekładzie gminy 
Lelis’’ oraz ,,Wielkanoc – zwyczaje i tradycje na 
Kurpiach na przykładzie gminy Lelis’’ , do których  
tekst napisali Bernard Kielak i Iwona Choroszew-
ska – Zyśk, książki redagowały Anna Ogniewska 
i I. Choroszewska- Zyśk. Wydawcami obu tych 
ciekawych książek są Studio B2 Krzysztof Grala z 
Ostrołęki, Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich 
z Kadzidła oraz GOK-O w Lelisie. 

    Jak podkreślają autorzy gmina Lelis jest 
obszarem typowo wiejskim, w której zwraca się 
baczną uwagę na ochronę dziedzictwa kulturo-
wego Kurpiów, zachowanie tradycji i budzenie 
tożsamości regionalnej Dba o to w swojej bogatej 
działalności GOK-O, a dzięki niezwykle cennym i 
dobrze opracowanym zbiorom Ośrodka Etnogra-
ficznego wiedza o kulturze regionalnej trafia do 
badań naukowych. 

  Publikacje zostały opublikowane dzięki 
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na taka 2007 – 2013 i są 
dostępne w Bibliotece Gminnej w Lelisie. 

(ak) 

W filiach bibliotecznych Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Łęgu 
Starościńskim oraz w Łęgu Przed-
miejskim 25 listopada odbyła się 
impreza czytelnicza pt. „ W misio-
wym świecie”, która była okazją 
do włączenia się biblioteki w ob-
chody Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia. Miś jest przyjacielem 
dzieci, więc nie wypada zapo-
mnieć o urodzinach przyjaciela. 
Spotkania miały na celu uświado-
mienie dzieciom, jak istotna jest 
zabawka, ile ona przynosi radości, 
a zarazem podkreślenie, że popu-
larna „przytulanka”, to też ktoś 
kto jest nam bardzo bliski i często 
niezastąpiony. Pluszowe misie 
towarzyszą dzieciom zarówno w 
chwilach radości, jak i smutku. Są 
powiernikami dziecięcych tajem-
nic; rozśmieszają, pocieszają, pomagają zasnąć. 
Im starszy miś, tym zna więcej tajemnic i bliższy 
jest dziecięcemu serduszku. Dlatego kochajmy 
misie i pamiętajmy, że to zabawka, która towa-
rzyszy nam często przez długie lata. 

 Impreza była skierowana do najmłodszych. 
Tego dnia biblioteka zamieniła się w krainę plu-
szowego misia. Każdy mały gość pojawił się ze 
swoją ulubioną maskotką. Spotkanie rozpoczęło 
się od przedstawienia prezentacji multimedial-
nej opisującej historię powstania „Pluszowego 
misia”. Kolejnym krokiem było głośne czytanie 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość 
wymyśliła” – Wisława Szymborska

Pracę szkolnego wolontariatu w Zespole Szkół 
w Lelisie w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczę-
ła akcja  „Czytanie łagodzi obyczaje”. W ostatnim 
tygodniu września dziewczęta czytały najmłod-
szym uczniom naszej szkoły bajki i wiersze.   Mo-
tywem tego działania było przywrócenie starych 
tradycji, rozwinięcie wyobraźni, odejście choć 
na chwilę od wychowania „przez szklany ekran”. 
Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty starszych 
koleżanek ,co widać na zdjęciu, dopytywały się 
czy odwiedzą ich jeszcze raz, a to jest dowodem 
na to, że sprawia im to ogromnie dużo zabawy. 

 Grupa medialna Szkolnego Wolontariatu :
Justyna Dmoch

Emilia Chaberek
Agata Orzechowska

fragmentów ciekawych książek z „Misiowej bi-
blioteczki”, np. „Naprawiamy misia”, po których 
odbyła się rozmowa dotycząca poszanowania 
maskotek. Uczestnicy misiowych urodzin chętnie 
brali udział w zabawach, m.in. w śpiewaniu pio-
senek „Jadą, jadą misie”, „Pokochaj pluszowego 
misia”, „Mój stary dobry miś” oraz w konkursach i 
zagadkach wyjętych z literatury dziecięcej. Istot-
nym punktem spotkania była degustacja sma-
kowitego miodku, która cieszyła się ogromnym 
powodzeniem wśród małych smakoszów. Do-
datkową rozrywką była zabawa w leczenie misia. 
Następnie dzieci dowiedziały się co zrobić razie 
spotkania z prawdziwym niedźwiedziem. Wizytę 
zakończono malowaniem obrazków przedstawia-
jących sylwetkę misia i słodkim poczęstunkiem 
sponsorowanym przez Bibliotekę Publiczną oraz 
rodziców. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie 
klas „0-I” wraz z wychowawcami: Alicją Brodzik, 
Renatą Kurpiewską, Aliną Puchalską, Justyną 
Nalewajk. W tym dniu, czytelnicy odwiedzający 
bibliotekę mogli podziwiać galerię dziecięcych 
prac oraz gazetkę tematyczną, której towarzyszy-
ła wystawka książek.

Tekst i fot. J. Mielnicka, N. Staśkiewicz
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Poezja o tym co w sercu gra
Recytowanie poezji, która powstała w sercu 

ludowych poetów to wielkie wyzwanie. Trzeba 
bowiem nie tylko pokazać umiejętność zapre-
zentowania bogactwa tekstu i poetyckiej fra-
zy, ale także wykazać się podobną do poetów 
wrażliwością na uroki kurpiowskiej przyrody i 
ludowej kultury. Przed tymi właśnie wyzwaniami 
stanęli młodzi recytatorzy, których 13 listopada 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelisie stanęli 
do rywalizacji w eliminacjach gminnych Konkur-
su Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” 
dla uczniów gimnazjum. Do udziału w konkursie 
przystąpiły wszystkie nasze szkoły gimnazjalne z 
Łęgu Przedmiejskiego, Obierwi i Lelisa; ogółem 
13. recytatorów. Komisja pod przewodnictwem 
Anny Ogniewskiej, dyr. GOK-O, po wysłuchaniu 

wszystkich recytacji wybrała cztery osoby, które 
reprezentowały gminę Lelis na spotkaniu finało-
wym konkursu. Laur reprezentantów zdobyli: Jo-
anna Olbryś z GP Łęg Przedmiejski, Wiktoria Bu-
browiecka i Emilia Chaberek z GP Lelis w recytacji 
wiersza oraz Mariusz Lenkiewicz z GP Obierwia 
w recytacji gadki. Wszyscy uczestnicy eliminacji 
gminnych otrzymali pamiątkowe książki, a lau-
reaci dyplomy i nagrody. W konkursie gminnym 
wystąpili: W. Bubrowiecka, E. Chaberek, Karolina 
Dzięgielewska, Emilia Grzyb, Izabela Kowalczyk, 
J. Olbryś, Dominika Parzych, Marta Pyskło, Marcin 
Raszkiewicz, Aleksandra Choroszewska, M. Len-
kiewicz, Grzegorz Prusaczyk i Aneta Sieruta.

(BS)
Fot. Antoni Kustusz

Nowa książka – 
nowy przyjaciel 

O polszczyźnie w Lelisie

,,Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym 
znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książ-
kę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze 
starym przyjacielem’’.  Tak mówi stare chińskie 
przysłowie. 

      W bibliotekach gminy Lelis w ciągu 2013 
roku przybyło wielu „nowych przyjaciół”. Dzięki 
Wójtowi Stanisławowi Subdzie i Radzie Gminy 
Lelis, którzy czytelnictwo traktują jako bardzo 
ważną sprawę  w życiu człowieka w każdym 
wieku, ze środków przyznanych przez samorząd 
gminny  zakupiono ogółem 564 książki. Biblio-
tekarze  z dużą uwagą  dokonywali wyboru za-
kupu każdego egzemplarza. Przede wszystkim 
sugerowali się potrzebami czytelników, wyszu-
kiwali nowe „perełki” z całego rynku wydaw-
niczego, a także porównywali ceny wśród do-
stawców, aby kupić je jak najbardziej korzystnie. 
Prawie drugie tyle egzemplarzy, bo  539 książek,   

zakupiono w roku 2013 z dotacji otrzymanej 
od Biblioteki Narodowej. Warunkiem wydatko-
wania tej dotacji było przeznaczenie minimum 
1/3 tej kwoty, czyli 3 tys. zł, na zakup książek dla 
dzieci i młodzieży. Jako, że czytelnik dziecięcy 
w naszych bibliotekach stanowi znaczną część 
ogółu czytelników, to i sumę wyznaczoną także 
znacznie przewyższono. 

     Nowością w bibliotekach gminy Lelis, w tym 
roku było także zakup e-buków. Jest to nowo-
czesna i wygodna forma czytania. Warunkiem 
jest jednak posiadanie dostępu do internetu. 
Wystarczy wówczas pobrać z najbliżej znajdu-
jącej się biblioteki odpowiedni kod i zalogować 
się (kodu używa się tylko jeden raz) na stronie 
www.libra.ibuk.pl  i korzystać do woli w dowol-
nym czasie z wybranej lektury. Oczywiście za 
darmo i bez narażania się na piractwo. W zesta-
wie e-buków najwięcej pozycji zajmuje literatu-
ra popularnonaukowa przeznaczona głównie 
dla studiujących. 

      Z książek w tradycyjnej formie, które już są 
do wypożyczenia w naszych bibliotekach pole-
camy: E. Łysiaka „Kresowa opowieść”,  K. Michalak 
„Bezdomna”, I. Sowy „Azyl”,  H. Cobena „Zostań przy 
mnie”, Cherezińskiej E. „Legion”, M. Koprowskiego  
„Wołyń”, S. Kinga „Joyland”, A. Beerora „Druga woj-
na światowa”, M. Bentona „Ptaszydło”, A. Englischa 
„Uzdrowiciel Jan Paweł II’, P. Delaforce „Adolf Hitler 
nieznane sceny”, M. Ulatowska „Kamienica na Kru-
czej”.  To tylko niektóre pozycje – nowi przyjacie-
le, zapraszamy więc do bibliotek aby ich poznać,  
albo spotkać starych przyjaciół, którzy cierpliwie 
czekają na półkach.

Barbara Sęk
Fot. Antoni Kustusz 

Ogólnopolska konferencja językoznawcza 
organizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo 
Naukowe im. Adama Chętnika, która.odbyła się 
8-9 grudnia w Lelisie, była ósmym już spotka-
niem językoznawców i regionalistów z cyklu 
,,Polszczyzna regionalna’’. Spotkanie pod wzglę-
dem naukowym przygotowała dr Dorota Czyż, 
a naukowcom pomógł Henryk Kulesza z Lelisa.
oraz sponsorzy, którymi było Starostwo Powia-
towe, Urząd Miasta w Ostrołęce oraz Wójt Gminy 
Stanisław Subda. Gości i prelegentów przywitał 
prezes OTN prof. dr hab. Janusz Gołota, a życze-
nia owocnych obrad przekazali M. Popielarz, dyr. 
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Stefan 
Prusik, przewodniczący Rady Powiatu i Dariusz 
Maciak, przew. Rady Miasta w Ostrołęce. Prele-
gentami konferencji byli pracownicy naukowi i 
doktoranci z kilku uczelni w kraju: z Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku, Uni-

wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Jana 
Długosza w Częstochowie oraz Zespołu Kolegiów 
Nauczycielskich w Ostrołęce i Towarzystwa Kul-
tury Języka w Łomży. Swoimi doświadczeniami 
dotyczącymi pracy na rzecz utrwalenia i rozwoju 
kultury regionalnej podzielili się z zebranymi na-
ukowcami starosta ostrołęcki dr Stanisław Kubeł 
oraz wójt Stanisław Subda. 

W trakcie sesji wiele uwagi poświecono tema-
tyce regionalizmów i ich zasięgu terytorialnego, 
gwar środowiskowych i zawodowych. Poruszano 
także zagadnienia dotyczące dialektologii, ono-
mastyki, antroponimii, toponimii. Goście gminy 
Lelis mogli zapoznać się z kulturą regionu dzięki 
publikacjom przekazanym przez władze gminy 
oraz poprzez zwiedzenie ośrodka etnograficznego. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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Gratulacje dla honorowych dawców krwi
W sali GOK-O 7 grudnia spotkali się honoro-

wi dawcy krwi z naszej gminy, którzy działają w 
klubie  HDK przy OSP Lelis. W trakcie spotkania 
przedstawiono sprawozdanie z pracy na rzecz 
honorowego dawstwa krwi w 2013 roku, a naj-
lepsi krwiodawcy otrzymali honorowe wyróż-
nienia. Najwyższe odznaczenie ruchu krwiodaw-
stwa ,,Kryształowe Serce’’ przedstawiciele władz 
powiatowych PCK wręczyli Henrykowi Chorąże-
mu, prezesowi OSP w Lelisie, a zarazem preze-

sowi klubu HDK.  Wyróżnienia dla krwiodawców 
wręczono siedmiu osobom. Honorową odznakę 
PCK IV stopnia otrzymał Marek Poręba, odznakę 
ZHDK I stopnia - Stefan Prusik, odznaki ZHDK II 
stopnia - Marcin Parzych i Paweł Bieńkowski, od-
znaki ZHDK III stopnia - Iwona Łępicka, Rafał Sęk 
oraz Piotr Prajs. W 2013 roku honorowi dawcy 
krwi z naszej gminy oddali 36 litry krwi. (ak) 

fot. Piotr Parzych 

OSP w Dąbrówce 
tworzy Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrów-
ce ogłosił nabór do Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej. Członkami MDP mogą zostać chłopcy 
i dziewczynki w wieku od 8 do 12 lat. 

Celami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej są 
między innymi:

– podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej,

– rozwój sprawności fizycznej poprzez udział 
w zawodach OSP,

– nauka zasad pierwszej pomocy przedme-
dycznej. 

2 grudnia w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 
odbyły się eliminacje szkolne turnieju Wiedzy 
Pożarniczej dla kandydatów na członków Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uczestnicy 
spotkania napisali test z wiedzy pożarniczej. Do 
sprawdzenia swojej wiedzy zgłosiło się 21 dzie-
ciaków ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Test 
zawierał 25 pytań. Wszyscy test ukończyli a elimi-
nacje zakończyły się następującymi wynikami:  
I miejsce - Kamil Pianka, II m. - Aneta Serowik,  
III m. - Mateusz Nowak, IV m. - Malwina Szymczyk, 
V m. - Kamila Żelazna, VI m. - Bartosz Mażewski, 
VII m. - Paulina Parzych. 

Uchwałą Zarządu OSP w poczet członków Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Dąbrówce 
zostało przyjętych 25 uczniów. (ak) 

Po Wt Śr Cz Pi So Ni Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28

Po Wt Śr Cz Pi So Ni Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31

Po Wt Śr Cz Pi So Ni Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

 odpady zmieszane

odpady segregowane

Uwaga! Odbiory realizowane są od godziny 700! Prosimy o  przygotowanie odpadów do odbioru.
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Spotkanie Wigilijne

Doroczne gminne spotkanie wigilijne, któ-
ry odbyło się 19 grudnia w sali widowiskowej 
GOK-O stało się okazją do przekazania życzeń 
oraz zaprezentowania świątecznego progra-
mu dla wszystkich, którzy tego dnia skorzy-
stali z zaproszenia wójta gminy Stanisława 
Subdy oraz dyrektor OPS Danuty Piersy. Spo-
tkanie otworzył Stefan Prusik, który przekazał 
życzenia w imieniu władz gminy, a serdeczne 
wigilijne błogosławieństwo przekazał z opłat-
kiem wszystkim zebranym ks. Janusz Kotowski.  

Część artystyczną, która nawiązywała do tra-
dycji rodzinnych występów przy choince oraz 
wigilijno-noworocznych jasełek przygotowali 
podopieczni Środowiskowego Ogniska Wycho-
wawczego TPD w Lelisie pod opieką Dominiki 
Prachniak i Wiesławy Chaberek, a także człon-
kowie zespołu ,,Nowe Latko’’ wybrani z grona 
uczniów Zespołu Szkół w Obierwi oraz człon-
kowie Orkiestry Kurpiowskiej działającej przy 
GOK-O. Po występach wszyscy spotkali się przy 
wigilijnym stole. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 

Przedwigilijne jasełka 
i szopki 

Sanktuarium bogatsze o szopkę i stajenkę

Niezwykły nastrój panował w Zespole Szkół 
w Lelisie, kiedy wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele i wielu rodziców spotkali się 20 grudnia 
w sali sportowej na wigilijnym spotkaniu. 
Wśród gości był także proboszcz ks. Janusz 
Kotowski, który z wielkim wzruszeniem obej-
rzał występy najmłodszych w bożonarodze-
niowych jasełkach. Dowcipne teksty, ciekawe 
stroje oraz wielkie zaangażowanie małych 
artystów zrobiło ogromne wrażenie. 

 Po występach dokonano podsumowania 
I Gminnego Konkursu Szopek Bożonaro-
dzeniowych. Na konkurs wpłynęło 30 prac z 
Lelisa, Nasiadek, Łęgu Przedmiejskiego i Dą-
brówki. Oceniało je jury w składzie: ks. Janusz 
Kotowski – przewodniczący oraz Urszula La-
ska, Andrzej Przeradzki, Dominika Prachniak 
i Marek Prusaczyk. Jak podkreślił w swoim 
wystąpieniu na podsumowaniu konkursu, 
wiele prac zachwyciło niezwykłymi pomysła-
mi i pięknym wykonaniem, a przygotowanie 
szopek często okazało się okazją do rodzin-
nego lub szkolnego, zespołowego spotkania 
i wspólnej pracy. 

Jury przyznało następujące nagrody: w kate-
gorii szopek tradycyjnych – 

1. Sandra Prusińska, SP Nasiadki, 
2. Edyta Kaliszewska, PG Lelis, 
3. Dominik Prusaczyk, PG Lelis; 
w kategorii szopek artystycznych – 
1. Patryk Bardyszewski, PG Łęg Przedmiejski, 
2. Piotr Duszak, SP Dąbrówka, 
3. Filip Pędzich, SP Łęg Przedmiejski; 
w kategorii szopek ludowych – 
1. nie przyznano, 
2. Patrycja Ejzemberg, PG Lelis. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oko-
licznościowe plakietki, a szopki trafiły na wysta-
wę do kościoła parafialnego w Lelisie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

W trakcie mszy św. koncelebrowanej przez JE 
biskupa łomżyńskiego Stanisława Stepnowskie-
go poświęcono 15 grudnia stałą stajenkę bożo-
narodzeniową oraz stajenkę przy sanktuarium 
Matko Bożej Dąbrowskiej w Dąbrówce. Szopka 
oraz figurki zwierząt do stajenki powstały dzięki 
ofiarności wiernych z parafii pw. św. Anny oraz 

dzięki staraniom ks. Stanisława Grosfelda, kusto-
sza sanktuarium w Dąbrówce. Warto odwiedzić 
to miejsce, które skłania do refleksji i stanowi 
ciekawy przykład wspólnoty miejscowych wier-
nych. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 
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Tydzień dla zdrowia 
W Szkole Podstawowej w Dąbrówce w dniach 

od 18 do 23 listopada trwała III edycja akcji pn. 
„Tydzień dla zdrowia”, która tym razem odbyła się 
pod hasłem „Aktywnie po zdrowie”. Za jej przygo-
towanie i przeprowadzenie odpowiadał zespół 
koordynujący w składzie: Monika Sakowska i Bar-
bara Prusaczyk.

 ,,Tydzień dla zdrowia’’ jest jedną z form realiza-
cji programu profilaktyki szkoły i pozwala kształ-
tować postawę odpowiedzialności za własne 
zdrowie. Celem akcji jest propagowanie zdrowe-
go stylu życia, zasad właściwego odżywiania się, 
poszerzanie wiedzy na temat zdrowej żywności, 
integrowanie się społeczności szkolnej.

 Akcję podzielono na poszczególne dni, któ-
rym przyświecały różne hasła, zadania, a każdego 
dnia organizowane były odpowiednie konkursy.

I dzień – hasło: „Aktywny poniedziałek” 
– Na długiej przerwie wszyscy uczniowie pod 

opieką wychowawców spotkali się na boisku 
szkolnym i wykonali marszobieg (5 okrążeń).

- zorganizowano przed rozpoczęciem lekcji 
turniej gier planszowych. 

– dla chłopców i dziewcząt na lekcji wycho-
wania fizycznego przygotowano rozgrywki piłki 
nożnej.

II dzień – hasło: „Wiem co jem” 
– zorganizowano dla uczniów klas O - VI kon-

kurs pt. „Warzywne wariacje”. Klasy O-VI w formie 
plakatów opracowały zestawy jadłospisów zgod-
nych z zasadami zdrowego żywienia. 

– wychowawcy klas, przygotowali dla uczniów 
pogadankę pt. „Czy wiesz, co jesz?” 

III dzień – hasło: „Muzyczna środa” 
– Na długiej przerwie w salce gimnastycznej 

wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami ćwiczyli 
aerobik przy muzyce.

IV dzień – hasło: „Żyjmy zdrowo”
– Był to dzień „gimnastyki dla umysłu”. Zada-

niem uczniów było rozwiązanie krzyżówek o 
zdrowiu. Najciekawsze pomysły prezentowano 
na drzwiach klasy.

V dzień – hasło: „Odżywiam się zdrowo”
– Uczniowie klas O- VI przygotowali i prze-

prowadzili degustację zdrowych sałatek owoco-
wych.

Podsumowanie projektu i wręczenie podzię-
kowań odbyło się 25 listopada na apelu szkol-
nym. Uczniowie Klas O – VI przedstawili rezultaty 
działań, które dodatkowo realizowali na różnych 
przedmiotach. Po podsumowaniu działań na 
apelu odbyła się degustacja zdrowych, koloro-
wych kanapek.

 – „Tydzień dla zdrowia” po raz kolejny okazał 
się niezwykle ważną i ciekawą imprezą, podczas 
której uczniowie naszej szkoły uczyli się zdrowe-
go stylu życia, zasad prawidłowego odżywiania, 
unikania nałogów, dbania o higienę, dokonywa-
nia świadomych wyborów życiowych sprzyjają-
cych zdrowiu, sposobów aktywnego spędzania 
czasu wolnego. I to wszystko przy świetnej zaba-
wie – stwierdziła na podsumowaniu Ewa Czerkas, 
dyr. szkoły.

M. Sakowska, B. Prusaczyk 
Fot. Antoni Kustusz 

Ping-pongowe otwarcie jesieni

Kryształowa wieża trafiła do Ostrołęki

Tradycyjnie już otwarcie jesienno-zimowych 
rozgrywek LZS w naszej gminie odbyło się przy 
okazji gminnego turnieju tenisa stołowego o pu-
char Wójta Gminy Stanisława Subdy i Przewodni-
czącego Rady Gminy Jana Mrozka, który rozegra-
no 24 listopada w sali Zespołu Szkół w Obierwi.

Na miejscu okazało się, że tenis stołowy nie tra-
ci na popularności zarówno wśród najmłodszych, 
jak i dorosłych. Mecze seniorów zbudziły zresztą 
największe emocje, a ich poziom można uznać za 
dość wysoki. 

W zawodach startowało 60 zawodników, któ-
rzy rywalizowali w czterech kategoriach wieko-
wych oraz w kategorii open. 

Najlepsi otrzymali puchary, dyplomy i medale 

oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez orga-
nizatorów, które wręczył w imieniu sponsorów 
Stefan Prusik. (ak)

 
Najlepsze miejsca zajęli: 
kat. szkoła podstawowa dziewczęta: 
1. Magdalena Podeszwa, 
2. Kamila Duszak, 
3. Roksana Prusaczyk; 
kat. szkoła podstawowa chłopcy: 
1. Piotr Pliszka, 
2. Norbert Dzięgielewski, 
3. Michał Niedźwiecki Michał; 
kat. gimnazjum dziewczęta: 
1. Gabriela Kozłowska, 
2. Aleksandra Kozłowska, 
3. Milena Piersa; 
kat. gimnazjum chłopcy:
1. Konrad Różycki, 
2. Piotr Kamiński, 
3. Mariusz Lenkiewicz; 
kat. Open:
1. Kamil Brzeski, 
2. Krzysztof Niedźwiecki, 
3. Sebastian Iwanowicz . 

Fot. Antoni Kustusz 

W sali informatycznej GOK-O 8 grudnia roze-
grano III Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy 
Lelis - Stanisława Subdy i Przewodniczącego Rady 
Gminy - Jana Mrozka, w którym uczestniczyło 26 
szachistów i 2 szachistki, którzy reprezentowali 
środowiska szachowe z Ostrołęki, Łomży, Lelisa i 
Wyszkowa. 

Jak podkreślali uczest-
nicy szachowej rywaliza-
cji turniej w Lelisie cieszy 
się dużą popularnością, 
bowiem wielu dotych-
czasowych organiza-
torów zrezygnowało z 
wspierania szachów. Sam 
przebieg turnieju był na-
prawdę bardzo ciekawy, 
a w dużej liczbie partii 
doszło do zaskakujących 
rozstrzygnięć, tym bar-
dziej że startowali gracze o różnych rankingach. 

 Klasyfikacja turniejowa ukształtowała się na-
stępująco: 1. Paweł Bakiera z Ostrołęki (8 pkt.), 2. 
Michał Hryszkiewicz. (7 pkt.), 3. Dariusz Gadzała 
(7 pkt.), 4. Jarosław Święcicki (6,5 pkt.) 5. Paweł 

Krajewicz ( 6 pkt.), 6. Robert Michalak ( 5 pkt.). 
Natomiast w poszczególnych kategoriach wie-
kowych klasyfikacja ukształtowała się następu-
jąco: SENIORZY: I miejsce – Paweł Bakiera, II m. 
– Michał Hryszkiewicz, III m. – Dariusz Gadzała, IV 
m. – Jarosław Święcicki, V m. – Paweł Krajewicz, 

VI m. – Robert Michalak, 
VII m. – Marcin Hryszkie-
wicz, VIII m. – Ryszard 
Jastrzębski; JUNIORZY: I 
miejsce – Patryk Brzeski, 
II m. – Damian Biernat, 
III m. – Hubert Ciskowski, 
IV m. – Piotr Michalak (4 
pkt.) ; SENIORKI: I miejsce 
– Katarzyna Zapert; JU-
NIORKI: I miejsce – Marta 
Zapert. Zdobywcy I, II i III 
miejsca otrzymali pucha-
ry, dyplomy i nagrody 

rzeczowe ufundowane przez GOK-O w Lelisie 
oraz Mazowieckie Zrzeszenie LZS.. Nagrodzono 
dodatkowo najmłodszego i najstarszego gracza. 
Byli nimi: Damian Biernat oraz Jerzy Kamień. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 
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Awansowali do powiatu 

Nasi ringowcy 
wysoko w rankingach

Obierwia polubiła 
koszykówkę

Po zawodach rejonowych w indywidualnym 
tenisie stołowym dla szkól podstawowych, któ-
re rozegrano 8 grudnia w Obierwi do zwodów 
powiatowych zakwalifikowali się następujący 
uczniowie z naszej gminy: kl. IV i mł. – Amelia 
Gromek, SP Nasiadki, Jakub Sakowski, SP Lelis, 
Maciej Sęk, SP Obierwia, Cezary Kowalczyk, SP 
Lelis, Miłosz Majewski, SP Olszewka; kl. V-VI – Rok-
sana Prusaczyk – SP Nasiadki, Kamila Duszak – SP 
Nasiadki, Michał Niedźwiecki, SP Obierwia, Piotr 
Pliszka, SP Olszewka, Karol Mróz – SP Olszewka, 
Norbert Dzięgielewski – SP Obierwia, Sebastian 
Lenkiewicz, SP Obierwia. (MB) 

Opublikowany na stronie Polskiego Towarzy-
stwa Ringo ranking zawodników za 2013 rok 
potwierdza wysoką pozycję reprezentantów Kur-
piowskiego Towarzystwa Ringo ,,Jantar’’, a wśród 
nich mieszkańców naszej gminy. 

W poszczególnych kategoriach wiekowych 
nasi ringowcy zajmują po ubiegłorocznym se-
zonie następujące miejsca w pierwszych ,,30’’ w 
kraju:

kategoria młodziczka – 2. Izabela Pędzich, 
5. Iwona Traczewska, 6. Sandra Szymczyk, 11. 
Kamila Duszak, 17. Karina Kopeć, 19, Jolanta 
Traczewska, 30. Aleksandra Siernicka; kategoria 
młodzik – 1. Dawid Siernicki, 3. Kacper Brzeski, 
14. Piotr Kamiński, 15. Janusz Marzewski, 17. Se-
bastian Lenda, 22. Damian Szymczyk, 24. Jakub 
Puławski; kategoria kadetka – 6. Lidia Kamińska, 
9. Klaudia Orzołek, 10. Izabela Kowalczyk, 20. Me-
lania Kamińska, 25. Dominika Wodeńko, 26. Syl-
wia Kopeć; kategoria kadet – 2. Patryk Brzeski, 4. 
Bartek Bloch, 5. Konrad Surgiewicz, 9. Wiktor Pu-
ławski; kategoria juniorki – 2. Karolina Siernicka, 
4. Anna Grala, 5. Marlena Orzołek, 8. Agnieszka 
Marzewska; kategoria junior – 9. Jakub Brzeski. 
Gratulujemy. (ak) 

W rozegranych w Lelisie 23 listopada zawodach 
rejonowych w mini koszykówce chłopców zwycię-
żyła drużyna SP Obierwia (9 pkt.), która wyprzedzi-
ła SP Olszewo Borki (7 pkt.) oraz SP Łęg Przedmiej-
ski (6 pkt.) i SP Nowa Wieś ( 5 pkt.). (mb) 

Gminny finał powiatowego turnieju

Halówka podbiła gminę

Do turnieju powiatowego LZS w halowej piłce 
nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powia-
tu Stefana Prusika, który odbył się 15 grudnia w 
sali Zespołu Szkół w Lelisie zgłoszono 4 drużyny 
z naszej gminy oraz 2 drużyny z gm. Kadzidło i 
drużyny z Olszewa Borek i Myszyńca. Niestety 
drużyna seniorów z Dylewa, po pierwszych elimi-
nacyjnych przegranych nieoczekiwanie opuściła 
turniej i oddała pozostałe mecze walkowerem.

Grano w dwóch grupach. Bramek padło mnó-
stwo, a sędziowie wszystkie liczyli do klasyfika-
cji na najlepszego strzelca turnieju. W meczach 
półfinałowych grały dwie najlepsze drużyny z 
każdej grupy. Łęg Przedmiejski pokonał bardzo 
ambitnie grających młodych piłkarzy z Kurpika 
Kadzidło 4:1, a Lelis uległ Obierwi 1:5. W meczu 
o III miejsce gracze z Lelisa podnieśli się i grając 
bardzo widowiskową i szybką piłką pokonali Kur-
pika Kadzidło 4:1. W finale zagrały dwie drużyny 
z naszej gminy. Łęg Przedmiejski nie dał szans ry-
walom z Obierwi i wygrał 6:1.

Ogółem kolejność zespołów ukształtowała się 
następująco: 1. Łęg Przedmiejski, 2.Obierwia, 3. 
LZS Lelis, 4. Kurpik Kadzidło, 5. Olszewo Borki, 6. 
bartnik Myszyniec, 7. Długi Kat, 8. Dylewo-Kadzi-
dło. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano 
Przemysława Mrozka z Obierwi, najlepszym za-
wodnikiem turnieju został zgodnie okrzyknięty 
Arkadiusz Szczubełek z Łęgu Przedmiejskiego, 
zaś królem strzelców został Paweł Lutrzykowski, 
również z Łęgu Przedmiejskiego. Nagrody wrę-
czył osobiście fundator pucharu Stefan Prusik, 
który gratulował wszystkim uczestnik turnieju 
samozaparcia i ambicji, które pozwalają im upra-
wiać sport oraz życzył udanych, miłych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego 
Roku w życiu i na boisku. 

(ak) 
Fot. Antoni Kustusz 

O tym, że halowa piłka nożna zwana futsalem 
podbiła naszą gminę można było się przekonać w 
trakcie Gminnego Turnieju o Puchar Przewodniczą-
cego LZS Dariusza Mroza, który rozegrano 1 grud-
nia w hali ZS w Lelisie. Do startu dopuszczono tylko, 
a może aż 12 drużyn, choć było jeszcze kilka skła-

dów gotowych do gry. Oznaczało to, iż na boisku 
zmierzyło się prawie 100 piłkarzy w różnym wieku. 
Rywalizacja była tym bardziej emocjonująca, że tur-
niej stanowił eliminację do turnieju powiatowego. 
Rozgrywki trwały do późnego wieczoru.

Po zakończeniu wszystkich gier kolejność drużyn 

przedstawiała się następująco: 1. Łęg Przedmiejski, 
2. Obierwia, 3. Długi Kąt, 4. Lelis, 5. Nasiadki, 6. Łęg 
Przedmiejski II, 7. Olszewka, 8. Siemnocha, 9. Łęg 
Starościński, 10. Szafarczyska, 11. Durlasy oraz 12. 
Długi Kąt Junior. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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Ludność gminy Lelis wg. stanu na dzień 31.12.2013 r. /mieszkańcy stali/
lp. Miejscowość Liczba ludności kobiety mężczyźni
1. Lelis 883 438 445
2. Długi Kąt 279 137 142
3. Durlasy 451 229 222
4. Gibałka 127 63 64
5. Łodziska 202 110 92
6. Szafarnia 237 109 128
7. Nasiadki 526 261 265
8. Szafarczyska 257 127 130
9. Olszewka 634 314 320
10. Szwendrowy Most 170 82 88
11. Łęg Przedmiejski 1219 620 599
12. Łęg Starościński 860 418 442
13. Gnaty 179 91 88
14. Dąbrówka 391 191 200
15. Szkwa 87 38 49
16. Gąski 199 101 98
17. Płoszyce 314 145 169
18. Kurpiewskie 263 135 128
19. Obierwia 712 355 357
20. Aleksandrowo 169 87 82
21. Białobiel 726 363 363
22. Siemnocha 273 137 136
Razem: 9158 4551 4607

GOK-O i GBP informują i zapraszają….

Urząd Gminy przypomina...

Nowe godziny pracy 
Urzędu Gminy w Lelisie 

Przedszkole gminne 
odżyło

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

I rata do 15 marca 2014 r.
II rata do 15 maja 2014 r.
III rata do 15 września 2014 r.
IV rata do 15 listopada 2014 r.

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

Uwaga: Opłatę za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić na indywidualne 
numery kont podane w pismach potwierdzających przyjęcie deklaracji, które Urząd 
Gminy dostarczył wszystkim mieszkańcom . Wpłat należy dokonywać w terminach 
podanych w wymienionym piśmie. Przypominamy, że płatności: za listopad i grudzień 
2013 r. należy wnieść do 10 stycznia 2014 r. , za styczeń i luty do 10 marca 2014 r. za 
marzec i kwiecień do 10 maja 2014 r. , za maj i czerwiec do 10 lipca 2014 r.

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

Od 1 stycznia 2014 r. Urząd Gminy w Lelisie 
pracuje we wtorki w godzinach 9:00 -17:00.

Godziny pracy Urzędu Gminy:
PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA:  7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK:  7:45 - 15:45

W Zespole Szkół w Lelisie zakończono adapta-
cję pomieszczeń na punkt przedszkolny, a tym 
samym odżyło przedszkole gminne. W ramach tej 
adaptacji wybudowano odpowiednie sanitariaty, 
wygrodzono korytarz oraz wyremontowano 2 
sale do zajęć dla dzieci. Nowe pomieszczenia wy-
posażono w nowe meble i nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. 

Punkt przedszkolny czynny jest od godziny 
7:00 do godziny 17:00. 

Do punktu przedszkolnego uczęszcza 24. dzie-
ci. Dzieciom zorganizowano zajęcia dydaktyczne, 
zabawy, czas na odpoczynek i wyżywienie. O cza-
sie pobytu dziecka oraz ilości posiłków decydują 
rodzice. Posiłki oraz czas pobytu ponad 5 godzin 
dziennie są odpłatne. 

(ak)

12 stycznia, godz. 8.00 – wszyscy gramy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
12 stycznia godz. 11.00, sala ZS w Lelisie – inauguracyjny turniej Gminnej ligi LZS halowej 

piłki nożnej 
Od 17 lutego do 2 marca – GOK-O i GBPubl. zapraszają na atrakcyjne zajęcia w programie 

ferii zimowych 2014 r. Szczegóły na stronie GOK-O http://www.goko-lelis.eu
27 lutego, godz. 10.00, sala widowiskowa GOK-O - ,,Darcie Pierza’’ – Regionalny Przegląd 

Widowisk prezentujących fragmenty dawnych obrzędów z życia Kurpiów. 

1. Urodzenia 102
2. Małżeństwa 101
3. Zgony 55
4. Rozwody 9
5. Zameldowania z innych gmin 167
6. Przemeldowanie w gminie 79
7. Wymeldowania 74

sporządził: inspektor H. Laska


