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W rocznicę mordu katyńskiego

Z życia samorządu s. 2; inwestycje na rzecz Gminy s. 3; obywatele w Urzędzie Gminy s. 4; przedszkole to wielka nadzieja Gminy, wywiad z 
dyr. A. Przeradzkim s. 7; jak się mają nasi strażacy, s. 8; nasze biblioteki w czołówce , s. 9; sport w gminie s. 11, Informacje, przypomnienia, 
zaproszenia s. 12.

Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 3 (66) maj 2016 r. nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60

W numerze:

W Miesiącu Pamięci Narodowej 9 kwietnia mieszkańcy gminy Lelis 
z wójtem Stefanem Prusikiem, w obecności senatora RP Roberta Ma-
mątowa, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, 
reprezentantów władz powiatu ostrołęckiego, licznie przybyłych 
leśników Nadleśnictwa Ostrołęka oraz rodziny śp. wachmistrza 
Władysława Małkowskiego, gajowego z leśnictwa Durlasy, zamor-
dowanego w 1940 roku w Twerze, więźnia obozu jenieckiego w 
okolicach Ostaszkowa, uczestniczyli przed obeliskiem na ruinach 
gajówki w Durlasach w polowej Mszy św. koncelebrowanej przez 
ks. proboszcza Janusza Kotowskiego, ks. kan. Witolda Brulińskiego 
i  ks. Marcina Zieziuli, w asyście członków Stowarzyszenia Strzelców 
Kurpiowskich, grupy rekonstrukcyjnej ,,Mazowsze, Orzeł, Tęcza’’ oraz 
pocztów sztandarowych. Po mszy odbył się apel poległych, a o dzie-
jach bohaterskiego gajowego, żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza, 
pośmiertnie awansowanego na stopień porucznika mówiła Joanna 
Kamińska, reprezentująca rodzinę Małkowskich. 

Homilię opisującej bezmiar zbrodni dokonanych w Katyniu, Mied-
noje i Ostaszkowie wygłosił ks. Janusz Kotowski, wspominali o niej 
także inni uczestnicy uroczystości, upamiętniając rok obchodów 
katyńskich. Wystąpiła orkiestra dęta OSP z Ostrołęki. 

Gmina Lelis przy wsparciu i pomocy  leśników odpowiednio przy-
gotowała miejsce upamiętniające bohaterskie zasługi Władysława 
Małkowskiego. Ustawiono znak kierujący ku miejscu pamięci, wsparto 
budowę i ogrodzenie okolicznościowego obelisku. Właśnie tam przy-
byłe na uroczystość delegacje złożyły kwiaty i tam zapalono znicze, 
pochylając sztandary nad symboliczną mogiłą. Strzelcy Kurpiowscy 
uczcili pamięć  por. W. Małkowskiego salwą honorową, która rozniosła 
się echem po kurpiowskim lesie.
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XII sesja Rady Gminy, która odbyła się 30 
marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
rozpoczęła się od informacji przewodniczące-
go Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Łowieckiego Jana Szpunara, który odnosząc 
się do licznych wniosków i uwag płynących z 
terenu gminy Lelis poinformował o zasadach 
rozliczania i udzielania odszkodowań za straty 
łowieckie. Z obszernej wypowiedzi Jana Szpu-
nara wynika, że na dzień dzisiejszy obowiązuje 
ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 
łowieckie, w której art. 46 ust.1 nakłada na 
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego 
obowiązek wynagrodzenia szkód łowieckich 
w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych 
przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny jak 
również popełnionych podczas polowań. Nato-
miast art. 50 ust.1 tej ustawy mówi, iż Skarb Pań-
stwa odpowiada za szkody wyrządzone przez 
zwierzynę łowną objętą całkowitą ochroną, jak 
również na obszarach nie wchodzących w skład 
obwodów łowieckich. Chodzi tu o bobry i łosie. 
Szczegółowe rozwiązanie prawne znajduje się 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 
marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania 
przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodo-
wań za szkody w uprawach i płodach rolnych. 
Zgłaszanie szkody następuje przez właściciela 
gruntu  na piśmie w terminie 3 dni od dnia jej 

stwierdzenia. Oględzin dokonuje się w terminie 
7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli dwie stro-
ny są zgodne to podpisują protokół i wypłaca 
się ustalone odszkodowanie przez koło łowiec-
kie. Natomiast przy sporze jeszcze raz dokonuje 
się oględzin oraz zaprasza się negocjatora z 
Urzędu Gminy i przedstawiciela Izby Rolniczej 
i negocjuje się do czasu uzyskania zgody przez 
obie strony. Na terenie gminy Lelis działają 4 
koła łowieckie: Omulew, Kwietniówka, Haszcze 

i Świerk. Nasze koła macierzyste podchodzą z 
szacunkiem do pracy rolnika i nie mamy pro-
blemów z wypłatą odszkodowań, gorzej jest 
z kołami warszawskimi to jest z Kwietniówką 
i Świerkiem, które zwlekają z wdrażaniem 
postępowania o odszkodowanie i nie szanują 
dorobku rolników. 

 Po udzieleniu odpowiedzi na liczne py-
tania reprezentant myśliwych opuścił sesję, 
natomiast radni podjęli realizację porządku 
obrad.  

Na zakończenie sesji Wójt Stefan Prusik poin-
formował, że na terenie gminy zostanie wpro-
wadzona podwyżka odpadów komunalnych, 
ponieważ odpłatność za odpady się nie bilan-
suje, a z budżetu gminy nie możemy dopłacać 
do odpadów komunalnych. W związku z tym 
gmina wprowadzi  podwyżkę za odbiór śmieci 
od 1 maja 2016 r. i tak za odpady segregowane 
będzie opłata w kwocie 25 zł. – podwyżka o 5 zł . 
Zaś za odpady niesegregowane opłata wyniesie  
40 zł – podwyżka o 10 zł. Jesienią zostanie ogło-
szony nowy przetarg i wtedy będziemy deba-
tować o nowych stawkach. Gdy będziemy znali  
stawki opłat to będziemy chcieli przymierzyć się 
do gospodarstw jednoosobowych – stwierdził 
wójt na zakończenie sesji.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

XIII sesja  Rady Gminy Lelis  zwołana na 
dzień 25 kwietnia w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Lelisie rozpoczęła się od 
uczczenia minutą ciszy pamięci żołnierzy i 
ofiar II Wojny Światowej, o co z okazji Miesiąca 
Pamięci Narodowej zaapelował radny Czesław 
Bednarczyk.

 Następnie powitano delegację ostrołęckiej  
Policji na czele z naczelnikiem Wydziału Pre-
wencji Miejskiego Policji, podkomisarza An-
drzeja Dziadaka, który odniósł się do informacji 
dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na  terenie działania Komendy 
Miejskiej Policji w Ostrołęce z uwzględnieniem 
terenu gminy Lelis. W 2015 r. stwierdzono na 
terenie gminy 56 przestępstw, co oznacza 
spadek wobec 77 przestępstw stwierdzonych 

w 2014 r. Aż 37 przestępstw miało charakter 
kryminalny, w tym 20 z tzw. najcięższej katego-
rii.  a 5 o charakterze gospodarczym. Dominują 
kradzieże, bójki i pobicia, uszkodzenia mienia.  
Komisarz A. Dziadak nie wykluczył dyskusji na 
temat przywrócenia komisariatu w gminie, ale 
wskazał też, że obecnie obowiązujący system 
pracy Komendy Miejskiej okazuje się spraw-
nym i skutecznym. 

Na wniosek wójta gminy Stefana Prusika 
w następnej części sesji wręczono nagrody 
dla najbardziej zasłużonych i działających 
całkowicie społecznie działaczy sportowych 
Rady Gminnej LZS. Nagrody otrzymali: Jerzy 
Dawid, Witold Kwiatkowski, Dariusz Mróz oraz  
Stanisław Szczepanek. Gratulacje i podzięko-
wania złożył nagrodzonym przewodniczący 

Rady Jan Mrozek.
Następnie radni przyjęli do wiadomości 

informację o stanie bezpieczeństwa pożaro-
wego za 2015 r. oraz przyjęli Gminny Program 
Opieki nad Zabytkami. 

Zrozumiałe zainteresowanie i emocje 
wzbudziło głosowanie nad uchwałami dot. za-
twierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Pierwszą przyjęto jednogłośnie i od 1 
czerwca stawka ta wyniesie 2,35 zł za m. sześć 
plus VAT, czyli bez zmian, natomiast drugą 
uchwalono przy 4 głosach wstrzymujących 
się i wyniesie ona od 1 czerwca 3,85 zł za m. 
sześć. plus VAT. 

  Tekst i fot. Antoni Kustusz

Z życia samorządu 
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Od 1 kwietnia w całej Polsce ruszył program 
„Rodzina 500 plus” – nowe świadczenie wy-
chowawcze. Pierwsi zainteresowani pojawili 
się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie w 
pokoju nr 1 tuż po godz. 8.00. 

Wnioski o świadczenia z programu 500 plus  
można składać tradycyjnie w formie papiero-
wej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie, 
pokój nr 1, można wysłać listem poleconym 
lub przez internet korzystając z bankowości 
elektronicznej, systemu Empatia, platformy 

ePUAP oraz PUE ZUS. W naszej gminie do 
dnia 25 kwietnia wnioski złożyło już w formie 
papierowej 546 wnioskodawców, zaś 65 w for-
mie elektronicznej. Na wnioski złożone w tym 
okresie instytucja ma 3 miesiące na wydanie 
decyzji i wypłatę pieniędzy. 

Z doświadczeń pierwszych dni wdrażania 
programu 500 plus wynika wniosek, iż zdecy-
dowanie skuteczniejszą formą jest papierowe 
składanie wniosków, gdyż większość elektro-
nicznych, jakie docierają do OPS wymaga we-
ryfikacji danych i uzupełnienia załączników 
(w szczególności informacji na temat sytuacji 
związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu 
– w przypadku ubiegania się o świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko). 

Więcej informacji na stronie: www.ops.lelis.pl

Małgorzata Parzych
inspektor ds. świadczeń rodzinnych 

Fot. Antoni Kustusz

Pierwsze miesiące 2016 r. upłynęły na aktyw-
nym i skutecznym przygotowaniu inwestycji 
oraz remontów. 

Najważniejsze zadania to: 
1. Przeprowadzono  postępowanie przetargowe 

na przebudowę dróg gminnych – droga w 
Aleksandrowie w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej. Obecnie trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy, wpłynęło 5 ofert. 

2. Wyłoniono wykonawcę na dostawę kruszywa 
naturalnego, piasku naturalnego kopanego, 
kruszywa łamanego z przeznaczeniem na 
remonty dróg gminnych.

3. Wykonano remont drogi gruntowej w msc. 
Długi Kąt.

4. Rozpoczęto budowę boiska wiejskiego w 
msc. Kurpiewskie. Termin realizacji wyznaczo-

no do dnia 31 sierpnia 2016 r. Koszt brutto: 
151.921,45 zł

5. Rozpoczęto budowę hali magazynowej na 
ulicy Przemysłowej w Lelisie. Termin realiza-
cji do dnia 16 sierpnia 2016 r. Koszt brutto: 
427.229,80 zł

6. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej  dla  budowy budynku biurowego 
Urzędu Gminy w Lelisie. Termin wykonania do 
31 maja 2016 r.

7. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości 
Nasiadki kol. Nadlesie. 

8. Wykonano remont poboczy przy drodze gmin-
nej w msc. Dąbrówka w celu zabezpieczenia 
przed łamaniem krawędzi jezdni.

9. Rozstrzygnięto przetarg na inwestycję pn.  
„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sa-
nitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli” za cenę brutto 2 207 648,67zł . 

10. Ogłoszono przetarg  na zadania pn.:
• ”Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkół 

w Obierwi” ,
•  „Wymiana pokrycia dachowego i orynnowa-

nia budynku  Szkoły Podstawowej w Łęgu 
Starościńskim”

Pozyskano grunty:
1. Nieruchomość o powierzchni 0,5400 ha za-

kupioną na potrzeby wykonania boiska przy  
Szkole Podstawowej w Olszewce,

2.  Działkę o pow. 543 m2 w msc. Lelis nabytą 
w drodze darowizny z  przeznaczeniem pod  
budowę budynku Urzędu Gminy,

3. Grunt o pow. 400 m2 zajęty pod drogę gminną 
w msc. Obierwia nabyty w drodze komunalizacji.

Stefan Prusik - Wójt Gminy Lelis
Fot. Antoni Kustusz

Rodzina 500 plus ruszyło

Inwestycje na rzecz Gminy

Kierunek Lelis
Stoisko z ofertą możliwości edukacyjnych 

w Zespole Szkól w Lelisie przypomniało wielu 
gościom tegorocznych Targów Edukacyjnych, 
które odbyły się 10 i 14 marca w hali im. A. 
Gołasia w Ostrołęce, że nauka w naszej szkole 
może być dobrą drogą do poszukiwania wiedzy i 
kwalifikacji w atrakcyjnych zawodach. Oczywiście 
wrażenie robiły ogromne i barwne stoiska ostro-
łęckich szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni 
wyższych, ale przecież także to, co oferuje Lelis, 
wzbudzało zainteresowanie swoją konkretnością 
i praktycznością. (ak)

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

 W roku 2015 pracownicy naszego Urzędu 
wydali ogółem 5810 decyzji administracyjnych, w 
których rozstrzygane były indywidualne sprawy 
obywateli, a w tym:
• 4389 decyzji wymiarowych ustalających wy-

sokość łącznego zobowiązania pieniężnego i 
podatku od nieruchomości,

• 933 decyzji przyznających zwrot części podatku 
akcyzowego,

• 204 decyzje w sprawie wycinki drzew,
• 88 decyzji zmieniających decyzje wymiarowe,
• 74 decyzji zatwierdzających podział nierucho-

mości,
• 57 decyzji o czasowym zajęciu pasa drogowego 

i o lokalizacji zjazdów,
• 9 decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia 

młodocianych,
• 9 decyzji przywracających stosunki wodne,
• 8 decyzji w sprawie umorzenia podatków,
• 8 decyzji o wpis do rejestru wyborców,
• 7 decyzji dotyczących  świadczeń rzeczowych i 

osobistych na rzecz obrony,
• 5 decyzji dot. wymeldowania z miejsca pobytu 

stałego,
• 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięć,
• 4 decyzje umarzające opłatę za odbiór odpadów 

komunalnych,
• 3 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
• 2 decyzji zatwierdzających przebieg granic 

nieruchomości,
• 1 zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezod-

pływowych, 
• 1 zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
• 1 decyzja z zakresu USC,
• 1 decyzja odmawiająca przyznania dodatku 

mieszkaniowego,
• 1 decyzja przyznająca ulgę z tytułu nabycia 

gruntów.
Liczba wydanych decyzji w stosunku do roku 

2014 zmniejszyła się o 290 decyzji tj. o 4,7%. Z ana-
lizy wynika, że o 258% (o 125) zwiększyła się liczba 
decyzji w sprawie wycinki drzew, o 5,5% (o 49) 
liczba decyzji przyznających zwrot części podatku 
akcyzowego, natomiast zmniejszyła o  7,6%(o 359)  
liczba wydanych decyzji wymiarowych, o 17,7% (o 
19) liczba  decyzji zmieniających decyzje wymia-
rowe, o 21% (20) liczba decyzji zatwierdzających 
podział nieruchomości i nie będą już wydawane 
decyzje z zakresu USC.

Postanowienia 
Innym aktem administracyjnym indywidual-

nym jest postanowienie. Postanowienia dotyczą 
poszczególnych kwestii wynikających w toku po-
stępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, 
chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. 

W roku ubiegłym Urząd wydał 149 postanowień; 
m.in.:
• opiniujących wstępny projekt podziału - 82,
• dotyczących podatków od nieruchomości roz-

księgowanie wpłaty – 25,

• dotyczących podatku od środków transporto-
wych – 22,

• o rozgraniczeniu - 9,
• stwierdzających brak  potrzeby lub potrzebę 

przeprowadzania oceny oddziaływania inwe-
stycji na środowisko – 5,

• o zmniejszeniu linii zabudowy – 3,
• w sprawie zezwoleń na alkohol – 3.

Liczba wydanych postanowień w porównaniu 
do 2014 r. zmniejszyła się o 46 tj. o 24%
Zaświadczenia 

Na podstawie żądania osoby uprawnionej  
wniesionego na piśmie lub ustnie do protokołu 
wszczynane jest postępowanie  w sprawie  wydania 
zaświadczenia.

Zaświadczenia wydaje się , jeżeli: 
1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów 

lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na 

swój interes prawny w urzędowym potwierdze-
niu określonych faktów lub stanu prawnego.
W roku 2015 wydano ogółem 1463 zaświad-

czenia, w tym :
• zaświadczenia i odpisy z zakresu USC – 474,
• o posiadaniu gospodarstwa rolnego i niezalega-

niu w podatkach – 352 ,
• o przeznaczeniu terenu w obowiązujących 

planach zagospodarowania –160, 
• w sprawach meldunkowych – 161,
• wypisy i wyrysy  z planu zagospodarowania – 

145,
• nadanie numeracji dla nowych budynków – 92,
• o utracie dowodu osobistego – 77,
• o wpisie do rejestru działalności regulowanej - 1,
• o szacowaniu strat w gospodarstwie rolnym 

spowodowanych suszą – 1.
Liczba wydanych zaświadczeń w stosunku do 

roku 2014 zmniejszyła się o 279 zaświadczenia,  
tj. o 16% . Z analizy wynika, że o 172% (o 61) 

zwiększyła się liczba wypisów i wyrysów z planu 
zagospodarowania, o 46% (o 29) liczba zaświad-
czeń o nadaniu numeracji dla nowych budynków, 
o 31% (o 38 ) liczba zaświadczeń w sprawach 
meldunkowych, natomiast zmniejszyła o 17,5% 
(o 34) liczba zaświadczeń o przeznaczeniu terenu 
w obowiązujących planach zagospodarowania, o 
15,% (o 88) z zakresu USC, zaświadczenia i odpisy.

Ponadto przyjęto 1126 wniosków o wydanie 
dowodu osobistego, wysłano też 153 wezwań   do 
złożenia informacji.
Najczęstszymi problemami, z jakimi zwracali 
się interesanci Urzędu Gminy były:
1. sprawy podatkowe w zakresie wymiaru i poboru 

zarówno podatku rolnego i od nieruchomości, jak 
również podatku od środków transportowych,

2. sprawy dotyczące  budowy i modernizacji dróg 
na terenie gminy,

3. sprawy braku stałego źródła dochodu, zwłaszcza 
w rodzinach wielodzietnych, bezrobocie, 

4. zanieczyszczenie środowiska oraz inne.
Wójt Gminy,  jak również pracownicy Urzędu 

Gminy, uczestniczą w zebraniach wiejskich oraz  
spotkaniach w jednostkach organizacyjnych, 
jednostkach OSP na terenie Gminy, na których 
udzielają  odpowiedzi na zgłoszone problemy. 

Na bieżąco utrzymywana jest więź ze społe-
czeństwem Gminy. W sprawach ważnych i nie 
cierpiących zwłoki o podejmowanych działaniach 
informuje się mieszkańców Gminy poprzez sołty-
sów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie, bądź przed budynkiem Urzę-
du a także na łamach biuletynu informacyjnego  
Gminy Lelis „Wieści Gminne”.

Przewodniczący Rady Gminy Lelis przyjmuje in-
teresantów w sprawach skarg i wniosków w każdy 
wtorek  tygodnia w godzinach od 13:00 do 15:30.

Oprac.: Halina Gontarzewska

Obywatele w  Urzędzie Gminy

Samorządy Województwa Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 

X Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski Jantar”
18 czerwiec 2016 roku

Miejsce zawodów: Stadion Zespołu Szkół w Lelisie. 
1. Organizator turnieju: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki” 
2. Współorganizatorzy: Zespół Szkół w Lelisie, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Polskie Towarzy-

stwo Ringo, CK-BiS w Lelisie. 
3. Fundatorzy nagród: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe 

w Ostrołęce, CK-BiS w Lelisie, LUKS „Nasiadki”.
Program zawodów:
18.06.2016– do godz. 9.30- zamknięcie listy startowej uczestników zawodów; 
10.00- otwarcie turnieju
10.15-13.30 gry indywidualne: żaczki i żacy (do lat 10), młodziczki i młodzicy (do lat 13), kadetki i ka-

deci (do lat 16),  
12.30- juniorki i juniorzy (do lat 19). Po zakończeniu turnieju singli- dekoracja medalistów w kategorii 

żak i żaczka oraz w turnieju towarzyszącym. 
12.00-12.30 – przyjmowanie zgłoszeń do turnieju w kategoriach drużynowych: dwójki szkolne dziew-

cząt do lat 13 (tylko klubowe); dwójki szkolne chłopców do lat 13 (tylko klubowe), dwójki szkolne dziew-
cząt do 16 lat (tylko klubowe); dwójki szkolne chłopców do 16 lat (tylko klubowe); dwójki mieszane do 
lat 19.

około godz. 13.00 – rozpoczęcie gier drużynowych 
około godz. 16.00 – rozdanie nagród i zakończenie zawodów.
Turniej towarzyszący: gry singlowe dzieci „sprawnych inaczej”. 
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Tradycyjnie przed Niedzielą Palmową w 
CK-BiS podsumowano wyniki dorocznego 
konkursu na wykonanie wielkanocnej palmy 
kurpiowskiej. W tym roku po ocenie gminnej 
komisji konkursowej palmy trafiły do kościoła 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie, 
gdzie cieszą oczy parafian, a także do Ośrodka 
Etnograficznego i CK-BiS tak, by patronowały 
pomyślności domu gospodarza przez cały 
rok. Palmy z roku na rok pięknieją, jakość ich 
wykonania stale się poprawia. 

Komisja konkursowa, która pracowała 18 
kwietnia w składzie: Jolanta Grzywińska – 
przewodnicząca komisji, Barbara Sęk oraz Jan 
Kania – członkowie, stwierdziła, że na konkurs 
złożono 13 palm, w tym 5 palm stanowiły 
prace indywidualne  zaś 8 prace zbiorowe.

W kategorii prac zbiorowych komisja przy-
znała następujące miejsca:
I miejsca – Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 
oraz Zespół Szkół w Lelisie,
II miejsca – Kółko Rolnicze ,,Zagajnica’’ w Ło-
dziskach oraz Zespół Szkół w Obierwi – gim-
nazjum, III miejsca – Koło Gospodyń Wiejskich 

w Łęgu Przedmiejskim i Koło Plastyczne przy 
CK-BiS w Lelisie (młodzież), wyróżnienia:  
Zespół Szkół w Obierwi kl. II-V, Odział Przed-
szkolny w Lelisie.

W kategorii prac indywidualnych komisja 
przyznała następujące miejsca: I miejsce 
– Marta Boguchowicz, II miejsce – Ewelina 
Kaczyńska, wyróżnienia:  Daria Parzychowska, 
Aleksandra Pyskło.

Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione 
otrzymali nagrody pieniężne ufundowane 
przez CK-BiS w Lelisie. 
– W tym roku staraliśmy się uhonorować 
wszystkich uczestników konkursu ponieważ 
wiemy jak trudne i żmudne jest wicie kur-
piowskiej palmy. Trzeba dodać, że wszystkie 
palmy prezentowały bardzo wysoki poziom 
wykonania. Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy i już zachęcamy do wzięcia 
udziału w przyszłym roku –  stwierdził  Bartosz 
Podolak, dyr. CK-BiS. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

Niedzielny poranek 2 kwietnia wypełnił 
folklorem scenę Ostrołęckiego Centrum 
Kultury gdzie odbywały się 33. Kurpiow-
skie Prezentacje Artystyczne. Nie bez echa 
przeszły występy reprezentantów Lelisa bo-
wiem Kapela Jana Kani otrzymała pierwszą 
nagrodę, Kapela Grzesia drugą nagrodę w 
kategorii kapel kurpiowskich. W kategorii 
śpiewaków dorosłych znakomicie zaprezen-
tował się Henryk Kulesza, który również zajął 
pierwsze miejsce. Podczas przeglądu  nie 
zabrakło też występu zespołu Nowe Latko, 
ćwiczącego pod kierunkiem Jana Kani oraz 

występu Anety Zalewskiej z Dąbrówki. Tym 
razem nie udało się im wywalczyć nagrody 
jednak występ był wyśmienity, a i satysfakcja 
wielka. Podczas przeglądu zaprezentowała 
się również grupa śpiewacza pod kierow-
nictwem Henryka Kuleszy oraz Jarosława 
Kraski. W kategorii solistów wystąpiły Izabela 
Marzewska oraz Jadwiga Mrozek. Wszystkim 
artystom serdecznie gratulujemy. Zaprezen-
towali się świetnie co potwierdzają dobre 
wyniki w konkursie.

Tekst i fot. Bartosz Podolak

W sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum 
Kultury 4 kwietnia odbyła się XV gala wręczenia 
,,Kurpików’’, statuetek przyznawanych przez 
Związek Kurpiów w dziesięciu kategoriach. 
Powędrowały do laureatów odznaczających 
się wyjątkowymi dokonaniami w krzewieniu 
tradycji związanych z Kurpiowszczyzną, w 
ochronie dziedzictwa kulturowego, budzenia 
tożsamości i rozwoju regionu kurpiowskiego. 
Tegoroczne nagrody otrzymali:

W kategorii – Promowanie regionu – Ewa 
Mielnicka, Miss Polski 2014, a także Maria 
Weronika Kmoch, badaczka historii Kurpiów 
oraz prowadząca bloga ,,Kurpianka w wielkim 
świecie’’.
Pracodawca – Nadleśnictwo Ostrołęka.
Muzyka i taniec – Młodzieżowy Zespół Kur-
piowski ,,Kalina Zarębska’’ z Chorzel.
Ochrona dziedzictwa kulturowego – Jacek 
i Danuta Chętnikowie, wnuk Adama Chętnika 

i jego żona, a także Zenon Białobrzeski, wójt 
gminy Zbójna.
Edukacja regionalna – Krystyna Łaszczych, 
promotorka twórczości ludowej, laureatka 
konkursów poetyckich.
Twórczość ludowa – Stanisława Suchecka z 
Jeglijowca, twórczyni szyjąca kompletne stroje 
kurpiowskie, laureatka odznaki honorowej 
,,Zasłużony dla Kultury Polskiej’’. 
Nauka i pióro – Marcin Tomczak, historyk, 
poeta, badacz Kurpiowszczyzny.
Talent – Piotr Kobrzyński, który zajmuje się 
rysunkiem, grafiką warsztatową oraz malar-
stwem olejnym. 
Budzenie tożsamości – Stowarzyszenie 
Strzelców Kurpiowskich.
Działalność publiczna – Stanisław Godzina, 
wójt gminy Rzekuń.  

Gratulujemy. (ak)

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne

Kurpiki trafiły w godne ręce

Palmy coraz piękniejsze
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Kurpiowskie święto całej szkoły

Dzień Kurpia, który zorganizowano 18 marca 
w Zespole Szkół w Lelisie stał się barwnym 
świętem całej szkolnej społeczności. Impreza 
stanowiła dopełnienie realizowanych w naszej 
szkole innowacji pedagogicznych pt. „Nauka 
dialektu kurpiowskiego i kultury Kurpiów” 
pod kierunkiem Katarzyny Brzuzy oraz Danuty 
Prachniak. Tak więc przygotowania trwały od 
dawna, bowiem uczniowie pod opieką nauczy-
cieli oraz przy wielkim wsparciu rodziców i twór-
ców ludowych, m.in. Wiesławy Chaberek, Anny 

Ogniewskiej i Teresy Szymczyk,  uczestniczyli w 
konkursie młodych talentów, na który złożyły się 
konkursy: recytatorski, plastyczny ,,Wielkanoc 
na Kurpiach’’, „Palemka’’, „Wycinanka’’, „Pisanka’’  
oraz w konkursie wiedzy o Kurpiowszczyźnie 
i konkursie kurpiowskich zabaw dziecięcych. 
Wszyscy laureaci zaprezentowali swoje umie-
jętności w trakcie podsumowania oraz odebrali 
przyznane im nagrody i wyróżnienia. Zanim 
jednak to nastąpiło wszyscy wysłuchali kapeli 
,,Łęgoziacy’’, obejrzeli występy dziecięcych 

zespołów z Myszyńca i Nowe Latko z Lelisa 
oraz zespołu śpiewaczego z Nasiadek, a także 
pokazów Strzelców Kurpiowskich. Do tego sma-
kowite kanapki ze smalcem i kiszonymi ogórka-
mi oraz drożdżak dla wszystkich zgłodniałych , 
wystawy, barwne stroje kurpiowskie, wspólne 
zabawy i śpiewy. Wielka radość panowała tego 
dnia w leliskiej szkole, a uczestnicy konkursów 
nie żałowali swego wysiłku. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Angielski oknem na świat
W Szkole Podstawowej w Białobieli 21 mar-

ca odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu 
Języka Angielskiego organizowanego pod ho-
norowym patronatem Starosty Ostrołęckiego i 
Wójta Gminy Lelis. Głównym celem Konkursu 
jest  rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów 
anglojęzycznych, doskonalenie znajomości 
języka angielskiego, motywowanie uczniów do 
nauki języka angielskiego oraz nawiązanie lub 
pogłębienie już istniejącej współpracy między 
szkołami z powiatu ostrołęckiego. Ogółem w 
eliminacjach uczestniczyło 219 uczniów z 15 
szkół podstawowych z powiatu ostrołęckiego. 
Do finału zakwalifikowało się 38 osób, w tym zna-
cząca grupa uczniów z naszej gminy. Oto wyniki: 
kl. IV - I miejsce – Julia Dolata, SP Olszewka, 
Zuzanna Szczepanek, ZS Obierwia, II m. – We-
ronika Marias, SP Białobiel, Maja Staśkiewicz, 
SP Łęg Starościński, III m. – Aleksandra Ba-
kuła, SP Troszyn, IV m. – Amelia Szkopińska, 

ZPO Dylewo, Mikołaj Rynkiewicz, SP Łyse; 
kl V - I miejsce – Aleksandra Nalewajk, SP 
Łęg Starościński, II m. – Eliza Pietruczuk, SP 
Białobiel, III m. – Julita Pietruczuk, SP Białobiel, 
Marcin Polewaczyk, SP Łyse, IV m. – Iga Śnietka, 
SP Dąbrówka; kl VI - I miejsce – Szymon Kord, 
ZSG Baranowo, II m. – Cecylia Jarnutowska, 
SP Troszyn, III m. – Paweł Puławski,  SP Łyse,IV 
m. – Julia Pierzchała, ZPO Dylewo, Aleksandra 
Sieruta, SP Olszyny.

Koordynatorem przedsięwzięcia była Beata 
Modzelewska. Konkurs wsparli Wójt Gminy 
Lelis Stefan Prusik, starosta powiatu ostro-
łęckiego Stanisław Kubeł oraz wydawnictwo 
MACMILLAN. Szczególnie przydała się pomoc 
rodziców Marty Dziełak, Moniki Przybyły oraz 
Moniki Wojtylak.

Hanna Różańska
Fot. Antoni Kustusz

Zgodnie z dotychczasową tradycją 26 kwietnia 
w Zespole Szkół w Lelisie odbyło się podsumo-
wanie VIII Powiatowego Konkursu Języka An-
gielskiego. W tym roku nagrodzono 28 uczniów 
wyłonionych spośród 374 uczniów reprezentu-
jących 31 szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z powiatu ostrołęckiego.  
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe 
ufundowane ,jak co roku przez starostę ostro-
łęckiego Stanisława Kubła i wójta gminy Lelis 
Stefana Prusika. 

Konkurs języka angielskiego już na stałe wpi-
sał się w kalendarz roku szkolnego i niezmienne 
cieszy się dużą popularnością. W ciągu ośmiu 
edycji konkursu do  rywalizacji stanęło ponad 
2800 uczniów, a nagrodzono ponad 200 osób. 

Konkurs organizowany jest przy współpracy 
trzech szkół: Zespołu Szkół w Lelisie, Zespołu 
Szkół w Łęgu Przedmiejskim i Szkoły Podsta-
wowej w Białobieli. Głównym koordynatorem 
konkursu jest Monika Wilczek, nauczyciel języka 
angielskiego w ZS w Lelisie przy współpracy z 
Dorotą Śledzik i Beatą Modzelewską.  Gratuluje-
my wszystkim zwycięzcom i ich nauczycielom. 
Do zobaczenia za rok na IX Powiatowym Kon-
kursie Języka Angielskiego. (MW)
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Przedszkole to wielka nadzieja Gminy

Temat roku - „Zwierzęta leśne”

Na pytania odpowiada 
Andrzej Przeradzki, 
dyrektor ZASiP w Le-
lisie.
 
– Jak zrodziła się idea 
utworzenia w Lelisie 
przedszkola gminnego? 
– Wejście w życie tzw. 
„ustawy przedszkolnej” 

przyniosło zmiany w polskim systemie oświaty. No-
welizacja ustawy  przyznaje dzieciom w wieku 3 i 4 
lat prawa do korzystania z wychowania przedszkol-
nego w przedszkolu lub innej formie wychowania 
przedszkolnego, przy jednoczesnym nałożeniu 
na gminy obowiązku zapewnienia miejsca do 
realizacji wychowania przedszkolnego każdemu 
dziecku 4-letniemu (od dnia 1 września 2015 r.) oraz 
każdemu dziecku 3-letniemu (od dnia 1 września 
2017 r.). Jednocześnie umożliwiono gminom za-
pewnienie miejsca wychowania przedszkolnego w 
przedszkolu publicznym, w publicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez 
inne organy niż gmina lub niepublicznym przed-
szkolu. Gmina Lelis, działając w takich warunkach 
prawnych podjęła pierwszy krok dostosowania się 
gminy do założeń ustawy poprzez otwarcie przy 
Szkole Podstawowej w Lelisie Punktu Przedszkol-
nego dla 24 dzieci w wieku 3-5 lat.
– W jaki sposób planowane do uruchomienia i 
obecnie budowane przedszkole gminne odnosi 

się do dotychczasowego systemu opieki przed-
szkolnej w gminie? 
– Przedszkole samorządowe w Lelisie stanie się  
następnym krokiem w poszerzaniu oferty przed-
szkolnej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. 
Przygotowane będą miejsca dla 75. dzieci, które 
będą objęte opieką przez 10 godzin dziennie. Dzieci 
będą korzystać z wyżywienia, wypoczynku oraz 
potrzebnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Natomiast dotychczas funkcjonujące przy szkołach 
Oddziały Przedszkolne obejmują opieką dzieci 6-let-
nie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. 
Niestety czas pobytu dziecka w oddziale ogranicza 
się do 26 godzin w tygodniu. Funkcjonujące dotych-
czas  przy pięciu szkołach inne formy wychowania 
przedszkolnego prowadzone przez Stowarzyszenie 
,,Kurpsie Razem’’ zaprzestały działalność w 2015r.
– Co można powiedzieć o nowym przedszkolu?
– Obecnie trwa dobudowa i wewnętrzny remont 
budynku przeznaczonego na przedszkole. Ter-
min zakończenia inwestycji przewidziany jest na 
22 sierpnia 2016 r. W nowo powstałym obiekcie 
przewidziano 3 sale o powierzchni powyżej 73 m2 
każda, w  których będzie mogło przebywać  łącznie  
do 75. dzieci (po 25 dzieci w grupie). Każda sala 
będzie miała oddzielną szatnię i łazienkę. Dodat-
kowo wybudowane zostaną: pomieszczenie ku-
chenne do rozdzielania posiłków,  pomieszczenia 
gospodarcze, korytarze, pomieszczenie biurowe. 
Wyposażenie przedszkolne dostosowane będzie 
także dla dzieci niepełnosprawnych.

– Jak przebiega nabór do przedszkola gminnego?
– W obecnej chwili  złożono wnioski o  przyjęcie 
do przedszkola dla 65 dzieci w wieku 3-5 lat, tak 
więc nabór wniosków trwa nadal.
– Co oznacza tymczasowe utrzymanie dotychcza-
sowych oddziałów przedszkolnych w szkołach z 
Łęgu Starościńskim i w Łęgu Przedmiejskim dla 
gminnego systemu opieki przedszkolnej?
– Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 
dla dzieci 6-letnich realizujących roczne przygo-
towanie przedszkolne będzie kontynuowane do  
2019r. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych 
innych ustaw przedszkola, oddziały przedszkolne 
przy szkołach, szkoły podstawowe wejdą w skład 
zespołu szkolno-przedszkolnego. Obecnie  Rada 
Gminy wyraziła zgodę na tymczasowe włączenie  
na wniosek rodziców dzieci 5-letnich do istniejących 
oddziałów  przedszkolnych przy wszystkich szko-
łach, które to dzieci będą również realizowały roczne 
przygotowanie przedszkolne. Zmieni to nasze plany, 
bowiem w  założeniach przed rozpoczęciem budo-
wy przedszkola gminnego planowano objąć dzieci 
5-letnie i młodsze z terenu gminy wychowaniem 
przedszkolnym w przedszkolu w Lelisie. Mam jed-
nak nadzieję, że cały ten system zacznie od nowego 
roku szkolnego funkcjonować bez zbędnych zgrzy-
tów z korzyścią dla dzieci i ich rodziców.
– Dziękuję za rozmowę.

Antoni Kustusz

Koło ekologiczne „Koniczynka” działające przy 
Szkole Podstawowej w Nasiadkach 26 kwietnia 
przeprowadziło II Gminny Konkurs Ekologiczny 
dla uczniów klas I – III z Gminy Lelis. Każdą ze szkół 
reprezentowała trzyosobowa drużyna, składająca 
się z uczniów klasy I, II  i III.

Konkurs składał się z trzech części. W pierwszej 
uczniowie rozwiązywali zadania przygotowanie 
w formie puzzli, mini testu. W drugiej części każda 
drużyna musiała przeprowadzić doświadczenie 
na podstawie instrukcji, dokonać opisu zaobser-
wowanych zmian oraz wyciągnąć wnioski. Trzecia 
część była przygotowana przez pracowników 
Nadleśnictwa Ostrołęka.

Po emocjonujących zmaganiach zwycięzcami 
konkursu zostały drużyny:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce w 
składzie: Karol Bubrowiecki, Zuzanna Bałdyga, 
Julia Szymczyk. 
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Olszewce w skła-
dzie: Filip Górski, Oliwia Pierzchała,  Filip Grzejka  
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Obierwi w 
składzie: Filip Kowalczyk, Julia Waszkiewicz, To-
masz Dawid. 
Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w Białobieli w 
składzie: Wiktoria Tercjak, Daria Parzychowska, Filip 

Pawelec;  Szkoła Podstawowa w Lelisie: Maria Sta-
niek, Gabriela Korzeniecka, Kinga Dzięgielewska; 
Szkoła Podstawowa w Nasiadkach: Kacper Parzych, 
Julia Laskowska, Wiktor Pawelczyk; Szkoła Pod-
stawowa w Łęgu Starościńskim: Kacper Nalewajk, 
Miłosz Brzóska, Magdalena Niechoda. 

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasiadkach – Syl-

wię Smilgin-Kamińską, Wójta Gminy Lelis – Stefana 
Prusika, Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka – 
Zdzisława Gadomskiego. Wszystkim gratulujemy 
i zapraszamy za rok.

Katarzyna Izydorczyk
Fot. archiwum



8

Gminny Dzień Strażaka

Nowe władze, stare problemy

W naszej gminie jednostki OSP zrzeszają 142 
członków czynnych. W 2015 roku uczestniczyli 
oni w 111 akcjach ratowniczych na terenie 
gminy oraz 22 akcjach poza terenem gminy. 
OSP Lelis wyjeżdżała do 71 akcji w gminie 
oraz 17 akcji poza jej terenem. OSP Dąbrówka 
uczestniczyła w 11 akcjach w gminie, a OSP Łęg 
Przedmiejski w 29 akcjach w gminie i 5 akcjach 
poza jej terenem.

Wszystkie jednostki OSP mają dobre warunki 
garażowo-techniczne. Garaże OSP Lelis zostały 
wyposażone w gazowy system grzewczy oparty 
na rurowych promiennikach podczerwieni. 
Zadania jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Lelis finansuje Urząd 

Gminy. W ubiegłym roku na cele ochrony prze-
ciwpożarowej wydatkowano z budżetu gminy 
Lelis kwotę 430 390 zł, w tym m.in. na remont 
remizy w Łęgu Przedmiejskim – 211 642 zł, za-
kup paliwa, olejów i smarów – 19 178 zł, zakup 
materiałów, sprzętu i umundurowania (min. 
węże tłoczne, rozdzielacz, zatrzaśniki, mundury, 
ubrania koszarowe, kurtki) – 30 834, 61 zł, choć                                                                                   
realna wartość zakupionego sprzętu jest wyższa  
bowiem dużą część sprzętu zakupiono z dota-
cją MSWiA. Na wynagrodzenia przeznaczono 
prawie 67 tys. zł, na ekwiwalenty za udział w 
akcjach pożarniczych 53 531 zł, za zużytą ener-
gię i ubezpieczenia wozów i mienia – po 9 tys. zł.  

Przy tak dużym zaangażowaniu naszej gminy 

na rzecz OSP i bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego w porównaniu z innymi gminami w 
naszym regionie,  jasnym jest, że bardzo chwa-
lono druhów strażaków zebranych na swoich 
dorocznych obchodach Dnia Strażaka, które 
odbyły się 30 kwietnia przed wspaniale odno-
wioną remizą w Łęgu Przedmiejskim. Obchody 
poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym w 
Łęgu Przedmiejskim, a także odwiedziny i zapa-
lenie zniczy na cmentarzu parafialnym. 

Uroczysty apel ze sztandarami ze wszystkich 
jednostek, w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele władz ZOSP RP z wójtem Stefanem 
Prusikiem oraz z radnym sejmiku województwa 
mazowieckiego Mirosławem Augustyniakiem, 
który podarował strażakom piękny hełm, z 
Komendy Miejskiej PSP, którzy zapowiedzieli 
włączenie OSP w Łęgu do KSRG, goście z Litwy, 
księża, radni, sołtysowie, rodziny strażaków, stał 
się okazją do uhonorowania najbardziej zasłu-
żonych druhów. Na rozkaz prowadzącego apel 
Jarosława Kwiatkowskiego, prezesa OSP Łęg 
Przedmiejski, kolejno wystąpili:  do odebrania 
przyznanego po raz drugi Złotego Medalu za 
Zasługi dla Pożarnictwa – Edward Bieńkowski i 
Antoni Łępicki, a po raz pierwszy – Antoni Ciak;  
srebrnego medalu – Roman Olbryś i Robert 
Szczubełek, a brązowego – Kamil Piaścik. Zaś 
po odprowadzeniu sztandarów nastał czas stra-
żackiego spotkania w remizie przy smakowitych 
daniach i napojach.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Strażacy ochotnicy w tym roku odbyli swoje 
zebrania sprawozdawczo wyborcze, na których 
dokonano podsumowania efektów działalności 
w okresie kadencji oraz wybrano nowe władze 
OSP. We wszystkich zebraniach: w Łęgu Przed-
miejskim, Dąbrówce i Lelisie uczestniczył wójt 
Stefan Prusik, który jest także prezesem Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP. 

Gminne OSP wykazują się dużą sprawnością i 
dysponują dobrym wyposażeniem, co skutkuje czę-
stymi wezwaniami do akcji, choć nie zawsze te dys-
pozycje centrum dowodzenia KSRG są odpowiednio 
skoordynowane – podkreślano w dyskusjach. Dru-
howie krytycznie odnieśli się do słabej aktywności 
niektórych z nich, a zwłaszcza tych, którzy opuścili 
szeregi OSP, a nie zdali umundurowania i sprzętu. 

– Tymczasem działalność straży ulega coraz 
większej profesjonalizacji, a więc trzeba się sys-

tematycznie szkolić, poznawać nową technikę, 
przechodzić badania lekarskie itd. Dlatego tak 
ważna jest praca z młodzieżą, liczą się kosztowne 
ubezpieczenia, szybkość i skuteczność w usu-
waniu skutków zdarzeń drogowych i pożarów, 
dyspozycyjność. Gmina zapewnia dobry poziom 
utrzymania straży, zadbała o remonty i moderni-
zację budynków strażnic OSP w Lelisie i w Łęgu 
Przedmiejskim, a teraz podejmie się modernizacji 
remizy w Dąbrówce, ale wymaga to od strażaków 
pełnego zaangażowania i współdziałania – pod-
kreślał wójt Stefan Prusik.

W Dąbrówce, 5 marca do nowego zarządu OSP 
wybrani zostali: Zbigniew Żelazny – prezes, Paweł 
Kamiński – naczelnik, Katarzyna Kamińska – z-ca 
naczelnika, Milena Buraczewska – skarbnik, Klau-
dia Prusaczyk – sekretarz, Aneta Boroń – kroni-
karz, Mariusz Kamiński – gospodarz. Przewodni-

czącym Komisji Rewizyjnej został Michał Sosiński.  
W trakcie zebrania w poczet nowych członków na 
roczny okres próbny przyjęto: Ewelinę Boruch, 
Annę Chrostowską, Romana Chrostowskiego i 
Krzysztofa Korzenieckiego.

W Lelisie 19 marca w skład nowego zarządu 
zostali wybrani: Henryk Chorąży – prezes, Kamil 
Henryk Chorąży – wiceprezes, naczelnik, Bogumił 
Szymczyk – wiceprezes, Paweł Przeradzki – z-ca 
naczelnika, Jacek Popławski – sekretarz, Rafał 
Paweł Sęk – skarbnik, Mariusz Piotr Chorąży – 
gospodarz, Izabela Parzych – kronikarz, Marcin 
Nalewajk – członek. Przew. Komisji Rewizyjnej 
został Marek Parzych. W trakcie zebrań OSP wy-
bierano także delegatów na Zjazd Gminny ZOSP 
RP oraz przedstawicieli OSP do władz gminnych 
związku OSP. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

OSP Dąbrówka OSP Lelis
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Biblioteki mają się dobrze

Bajkoterapia i inne atrakcje

Konkurs biblioteczny 
w Dąbrówce

Nowe logo CK- BiS

W Zeszycie Bibliotecznym nr 1/2016 wydanym 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Go-
mulickiego w Ostrołęce podsumowano wyniki pracy 
bibliotek i bibliotekarzy w naszym regionie. Biblioteki 
gminy Lelis mogą się poszczycić największą liczbą 
zakupionych nowości w roku 2015 w przeliczeniu na 
100 mieszkańców w porównaniu do bibliotek z terenu 
powiatu ostrołęckiego. W zeszłym roku było to 13,46 
egz. co dało nam pierwszą pozycję w tym rankingu. 
Również pod kątem liczby wypożyczeń nasze biblio-
teki okazały się bezkonkurencyjne z wynikiem 307,68, 
kolejne miejsce zajęły Goworowo z wynikiem 277,90 
i Czerwin 262,39. Trzeba też dodać, że jako jedna z 

nielicznych gmin utrzymujemy stały bardzo wysoki 
poziom filii na terenie gminy Lelis. Plasujemy się tu 
na drugiej pozycji. W statystyce dotyczącej liczby 
czytelników uplasowaliśmy się na trzecim miejscu na 
12 bibliotek z terenu powiatu ostrołęckiego.

Zapraszamy więc do naszych bibliotek gdzie czeka-
ją nowości biblioteczne, liczne zajęcia i zabawy edu-
kacyjne dla dzieci oraz miła i sympatyczna obsługa.

Barbara Sęk
zastępca dyrektora CK-BiS

fot. Antoni Kustus

Od 12 marca w każdą sobotę CK-BiS zaprasza dzieci 
z terenu gminy Lelis na bezpłatne zajęcia ogólnoro-
zwojowe. Obecnie zajęcia odbywają się dla dwóch 
grup wiekowych, czyli 5-7 lat oraz 8-12 lat i mają na 
celu poprawę koordynacji ruchowej, poprawę spo-
strzegawczości, poprawę koncentracji, pobudzenie 
wyobraźni przy bajkoterapii, a przede wszystkim 
dobrą zabawę dla uczestników zajęć. Zajęcia pro-
wadzone są przez wykwalifikowanego instruktora 
posiadającego przygotowanie pedagogiczne. 

– W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami 
postanowiliśmy wydłużyć czas zapisów do końca 
maja. W każdą sobotę odwiedza nas co raz więcej 

dzieci i mamy nadzieję, że tak pozostanie. Zresztą zaję-
cia są elastycznie dostosowane do potrzeb dzieci oraz 
rodziców – stwierdza Bartosz Podolak, dyrektor CKBiS.

W chwili obecnej zajęcia prowadzone są w każdą 
sobotę zgodnie z poniższym harmonogramem: 
Grupa młodsza (5-7 lat): godz. 11.00-12.00 - zaję-
cia ogólnorozwojowe,  godz. 12.05- 13.00 – seans 
bajkowy. 
Grupa starsza (8-12 lat): godz. 12.15 – 13.45 – za-
jęcia ogólnorozwojowe, godz. 13.50 – 15.00 – seans 
bajkowy. 

– Jeżeli zainteresowanie zajęciami będzie się 
utrzymywało na dotychczasowym poziomie bę-

dziemy się starali je wydłużać oraz 
poszerzać ofertę dla najmłodszych. 
Wszystko będzie tu zależało od dzieci 
oraz rodziców. Jesteśmy otwarci na 
wszelkie uwagi oraz propozycje ze 
strony mieszkańców – dodaje Bartosz 
Podolak. 

Tak więc w dalszym ciągu zapra-
szamy na zajęcia do CK - BiS. Zapew-
niamy dobrą zabawę i miło spędzony 
sobotni czas. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu (29) 761 10 77.

Fot. i tekst:  Tomasz Szczubełek

Choć dzień 1 kwietnia nastrajał do żartów i 
psikusów to uczniowie klasy III ze Szkoły Podsta-
wowej  w Dąbrówce całkiem poważnie podeszli 
do czekającego ich wyzwania. Otóż tego dnia 
siedmioro ochotników zgłosiło się do bibliotecz-
nego konkursu wiedzy pod hasłem „W świecie 
Doktora Dolittle”. Konkurs zorganizowany został  
w celu popularyzacji twórczości H. Loftinga oraz 
rozbudzenia zainteresowań czytelniczych wśród 
młodych czytelników. Uczniowie zmagali się z 
zadaniami  pisemnymi i ustnymi, a uwzględniając 
liczbę zdobytych punktów przyznano następują-
ce miejsca: I miejsce Julia Szymczyk, II m. – Julia 
Parzych, Piotr Duszak, III m. – Weronika Bubro-
wiecka, Kacper Murach, wyróżnienie – Błażej 
Bastek, Maja Grala. Laureaci otrzymali nagrody 
oraz dyplomy ufundowane przed CK-BiS. 

Tekst i foto. MK

Centrum Kultury, Biblioteki i 
Sportu w Lelisie zyskało 

swoje logo. Znak gra-
ficzny ośrodka wyłonio-
no dzięki otwartemu 
konkursowi skierowa-

nemu do mieszkańców 
gminy Lelis i całego powiatu 

ostrołęckiego. Najciekawszą pracą okazał się pro-
jekt wykonany przez Pawła Sakowskiego.

Jak poinformował nas Bartosz Podolak, dyrektor 
CK-BiS w Lelisie, na konkurs wpłynęło 45 prac 
zgodnych z wymogami zapisanymi w regulaminie. 
Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Grzywiń-
ska, Barbara Sęk, Stefan Prusik i Jan Kania, wnikli-
wie przeanalizowała i oceniła wszystkie prace, a 
następnie wyłoniła laureatów. Biorąc pod uwagę 
oryginalność i niepowtarzalność treści projektów, 
które powinny odwoływać się do charakteru 
prowadzonej działalności i jej przedmiotu, głów-
ną nagrodę przyznano Pawłowi Sakowskiemu, 
którego praca będzie teraz oficjalnym znakiem 
graficznym CK-BiS w Lelisie. Komisja postanowiła 
także przyznać dwa wyróżnienia: Beacie Brzeskiej 
i Szymonowi Ogniewskiemu. (ak)
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Sukces akcji ,,Dbam o oddech’’

Bieg Szalonego KurpsiaBarć z wizytą na Podlasiu

W trakcie konferencji podsumowującej ,,Pro-
gram promocji zdrowia i profilaktyki chorób ukła-
du oddechowego w powiecie ostrołęckim – Dbam 
o oddech’’, która odbyła się 31 marca w Ostrołęce,  
stwierdzono, że w jedenastu gminach naszego  
powiatu blisko cztery i pół tysiąca osób skorzystało 
z badań, które  przygotowano w ramach projektu 
oraz  przeprowadzono osiem akcji edukacyjnych 
w zespołach szkół. W czasie ich trwania można 
było wykonać spirometrię, badanie poziomu cho-
lesterolu, cukru, trójglicerydów, pomiar ciśnienia, 
zasięgnąć porady lekarzy czy dietetyków. 

– Ogółem przebadano 4454 osób, w tym 2469 
kobiet i 1985 mężczyzn – mówił Stanisław Kubeł, 
starosta ostrołęcki. – Na realizację projektu otrzy-
maliśmy dofinansowanie w ramach programu 
PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w 
zdrowiu” w wysokości 1 926 845 zł. Projekt ten 
otrzymał wsparcie z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. 
Dziękuję bardzo wszystkim osobom zaangażo-
wanym w projekt od początku pisania wniosku, 
poprzez jego realizację i podsumowanie.

– Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za 
szczególną pomoc samorządom przy organizacji 
spotkań w gminach – powiedziała Aldona Kuciej, 
koordynator projektu. - Dzięki tej życzliwości i 
zaangażowaniu, z badań i porad skorzystało tyle 
osób. Blisko tysiąc osób zostało skierowanych do 

poradni, ponad tysiąc otrzymało inhalatory i tyleż 
samo aparaty do gimnastyki oddechowej.

 W gminie Lelis w trakcie spotkań,  które odbyły 
się w ZS w Lelisie i ZS w Łęgu Przedmiejskim 
przebadano 353 osoby. Stwierdzono nieprawi-

dłowe wyniki spirometrii u 63 osób, wydano 83 
skierowania na pogłębione badania, wydano 
95 inhalatorów a 59 osób otrzymało aparaty do 
gimnastyki oddechowej.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

W Ostrołęce 3 kwietnia odbył się II Cross „Szalo-
nego Kurpsia”. Wystartowała w nim 10 osobowa 
grupa zawodników UKS Siódemka Ostrołęka, a 
wśród nich mieszkający w Szwędrowym Moście 
i uczęszczający do Gimnazjum w Obierwi Adam 
Piątkowski . Adam wystartował w biegu na 2 km 

i zwyciężył po zaciętym finiszu pokonując klubo-
wych kolegów Karola Kudrzyckiego z Kadzidła i 
Karola Rogozińskiego z Dzbenina. (ak)

 Fot. Dariusz Dąbrowski

Wzrusza, bawi, uwodzi i uzależnia – tak najkrócej 
można scharakteryzować najpopularniejszy musical 
w historii, czyli ,,Upiór w operze’’, który członkowie 
dąbrowskiej ,,Barci’’ obejrzeli 6 marca na deskach sceny 
Opery i Filharmonii Podlaskiej. Niesamowita dekoracja 
z efektami pirotechnicznymi (efekty świetlne i hukowe), 
plus genialna muzyka i kunszt aktorski sprawia, że 
spektakl ten ma wielu wiernych fanów. Najbardziej 
charakterystycznym elementem dekoracji jest ważący 
250 kg żyrandol, który podczas spektaklu spada na 
scenę, pędząc nad głowami widzów z prędkością 2 
m/s. Wszystko to doceniła zgromadzona publiczność 
owacjami na stojąco. 

Nim jednak zagościliśmy w murach Europejskiego 
Centrum Sztuki w Białymstoku, odwiedziliśmy bia-
łostocki jarmark na św. Kazimierza czyli tzw. Kaziuki. 
Jarmark organizowany jest od końca lat 90. z okazji Dni 
Kultury Kresowej, a jego tradycja wywodzi się z Wilna. 
Wśród zgromadzonych wystawców spotkaliśmy też 
naszych kurpiowskich braci,  państwa Bziukiewiczów 
z Muzeum Kurpiowskiego w Wachu oraz stanowisko z 
wyrobami wędliniarskimi z Łysych.

Opuszczając plac jarmarku przed Teatrem Drama-
tycznym, skierowaliśmy się na teren pałacu Branickich  
– obecnie siedziby Akademii Medycznej.  Podziwiając 
piękno Wersalu Północy nie mogliśmy oprzeć się spa-
cerowi po jego ogrodzie. Dopełnieniem naszych kul-
turowych wrażeń, był oszałamiający spektakl ,,Upiora 
w operze’’, który stał się bodźcem do snucia rozważań 
o kolejnych spotkaniach z kulturą. 

Krzysztof Bulak
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Wiosna nie służy piłkarzom GLKS

Dobry klimat do grania

We własnym gronie Mamy sędziów 
piłki nożnej

Seniorski debiut Magdy

Adam z brązem

Pierwsze wiosenne starcie licznej reprezenta-
cji GLKS Lelis i to na własnym stadionie z  Iskrą 
Zaręby Kościelne  zapowiadało dobre widowi-
sko i pomyślny wynik. Niestety, po słabej grze 
gospodarze schodzili z murawy pokonani 0:1. W 
następnym meczu z Orzem Goworowo było już 
lepiej, choć do Goworowa pojechała zaledwie 
12-osobowa drużyna trenowana przez Jerzego 
Dawida. Wynik 2:1 zapowiadał przebudzenie. 
Powrót na własny stadion by zmierzyć się z WKS 
Mystówiec okazał się jednak porażką, o czym 

świadczy wynik 0:2, choć przez większość czasu 
gry nasi piłkarze przeważali. Kolejny sprawdzian 
wypadł na stadionie Świtu Baranowa, ale tam 
także klęska i 4:2 dla gospodarzy. 

 Coś nam się wydaje, że w innych rejonach 
naszego pięknego kraju zimowa drzemka trwa 
jednak znacznie krócej. Może więc w kolejnym 
sezonie będzie lepiej, bo po pierwszych, kwiet-
niowych  meczach GLKS zajmuje 7 miejsce z 
dorobkiem 15 punktów. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Do VII Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej 
drużyn mieszanych o Puchar Wójta Gminy Lelis 
rozegranego 6 marca zgłosiło się 7 drużyn, które 
toczyły siatkarskie boje w dwóch grupach. Po 
eliminacjach, które dostarczyły wielu emocji, 

rozegrano mecze półfinałowe i finał. O przewa-
dze decydowała gra pań, które potrafiły wnieść 
do gry wiele pozytywnych zagrań. W finale 
Dylewianka Dylewo pokonała Wybrańców z 
Lasu z Laskowca 2:0, zaś w walce o III miejsce 

Borawe przegrało 2:0 z Energą Ostrołęka. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny Wyindywi-
dualizowani z LZS Łęg Przedmiejski, LZS 
Durlasy oraz Rogaliki Babuni z Ostrołęki . 
Nagrody indywidualne z rąk wójta Stefana 
Prusika otrzymali: najlepsza zawodniczka 
– Katarzyna Łępicka z Dylewianki, na co 
dzień studentka AWF w Białej Podlaskiej 
oraz Marek Będzikowski z Energi, na co 
dzień studiujący w Białymstoku gracz 
tamtejszej II ligi. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

VIII Gminny Turniej tenisa stołowego o Puchar 
Wójta Gminy, który odbył się 13 marca w Obierwi 
rozegrano tym razem w gronie mieszkańców 
naszej gminy. Ta wewnętrzna ry-
walizacja wywołała wiele emocji 
zarówno wśród młodzieży, jak i 
starszych graczy. Organizatorem 
byli wspólnie działacze SZS i LZS, a 
wszystkiemu koordynowali Sylwia 
Smilgin-Kamińska, Maciej Brzeski, 
Dariusz Mróz i Stanisław Szczepanek  
W poszczególnych kategoriach wie-
kowych zwyciężyli: wśród dziewcząt 
i kobiet – Oliwia Głowacka, Karolina 
Nalewajk, wśród chłopców i męż-
czyzn – Szymon Antoszewski, Maciej 

Sęk, Norbert Dzięgielewski, Dariusz Laskowski, 
Tomasz Pędzich. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Pierwszy start Magdaleny Żebrowskiej w gronie 
seniorek w skoku w dal może nie przyniósł spo-
dziewanego sukcesu, ale pokazał, że połączenie 
studiów oraz treningów jest możliwe oraz daje 
nadzieję na dobre wyniki. Debiut Magdy odbył 
się w Mistrzostwach Polski, które odbyły się 16 
marca w Toruniu, a zawodniczka renomowanego 
KS Podlasie Białystok, będąc najmłodszą w tym 
doborowym gronie, zajęła tam 9. miejsce z wyni-
kiem 5,71 m. (ak)

Adam Piątkowski (PG Obierwia), jedyny 
przedstawiciel naszej gminy w gronie biegaczy 
reprezentujących powiat ostrołęcki na XVIII 
Mazowieckich Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych zajął trzecie miejsce po dramatycznej 
walce na finiszu biegu  dla rocznika 2000. Zwy-
ciężyli reprezentujący powiat legionowski Alek-
sander Więcek (PG Kołbiel) i Bartosz Kucharski 
(G 4 Piaseczno). Biegi odbyły się 22 kwietnia 
na błoniach nad Narwią. Bartek po biegu był 
bardzo rozżalony, bowiem jego przeciwnik w 
walce o srebro odpychał go, tym niemniej takie 
sytuacje w biegach przełajowych zdarzają się 
często i dlatego trzeba się cieszyć w brązowego 
medale, o czym przekonywał naszego utalen-
towanego biegacza Wojciech Suski, nauczyciel 
wf z jego szkoły. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

  Do sędziowania meczów piłki nożnej 
potrzeba nie tylko wiedzy i doświadcze-
nia, ale i zdrowia. Nie wszyscy się do tego 
nadają, a wymogi są bardzo wysokie, o 
czym przekonali się w trakcie kursu sę-
dziowskiego, jaki zorganizował  w lutym 
i marcu  ciechanowski-ostrołęcki wydział 
sędziowski MOZPN. Tym bardziej cieszy, iż 
w tym kursie uczestniczyli oraz pomyślnie 
zakończyli zajęcia przedstawiciele nasze-
go LZS: Dariusz Mróz, Jerzy Dawid, Rafał 
Kosek, Witold Kwiatkowski oraz Adrian 
Jasiński.

 Gratulujemy i czekamy na efekty. (ak)
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15 maja, godz. 13.00, plac przy szkole – Majówka Kurpiowska w Obierwi. Gwiazdą festynu będzie 
zespół ,,Mamzel’’, a ponadto Turniej Rodzin, koncert Orkiestry Kurpiowskiej, D.J. Ready. 
19 maja – zajęcia rzeźbiarskie z Andrzejem Staśkiewiczem dla osób dorosłych
20 maja, godz. . 10.00, sala Biblioteki – eliminacje gminne konkursu recytatorskiego Kurpie Zielone 
w Literaturze dla uczniów klas I-VI
21 maja, godz. 13.00, stadion gminny w Lelisie – start do Drużynowego Rodzinnego Rajdu Ro-
werowego LZS ,,Lelis – Puszcza Kurpiowska’’, meta boisko LZS w Szafarczyskach, 
25 maja, godz. 10.00, boisko SP w Białobieli – VII Olimpiada Sportowa ,,Mały Olimpijczyk’’
5 czerwca, godz. 15.00, plac wiejski – Powitanie lata w Łodziskach
12 czerwca, godz. 10.00, plac szkolny SP Dąbrówka – Piknik Rodzinny,
12 czerwca, godz. 10.00, boiska ,,Orlik’’ w Łęgu Przedmiejskim i Obierwi, przemiennie – roz-
poczęcie rozgrywek  gminnej ligi piłki nożnej, 
25 czerwca, godz.14.00, boisko LZS w Szafarczyskach – festyn wiejski Noc Świętojańska 
26 czerwca, godz. 13.00, boisko wiejskie – Niedziela na sportowo w Długim Kącie

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
II rata do 15 maja 2016 r.  III rata do 15 września 2016 r.        IV rata do 15 listopada 2016  r.
W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy 
(Nr konta: 05892200090000061920000010)
Uwaga: Przypominamy, że płatności za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić: za marzec 
i kwiecień do 10 maja 2016 r., za maj i czerwiec do 10 lipca 2016 r.

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w okre-
sie od 1 maja do 30 listopada 2016 r. Punkt Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), znajdujący się na terenie przy byłym 
składowisku odpadów w Gibałce,  czynny bę-
dzie w następujących dniach:
• maj                 - 28 (sobota)
• czerwiec         - 2 (czwartek), 25 (sobota)
• lipiec                - 7 (czwartek),  30 (sobota)
• sierpień          - 4 (czwartek),  27 (sobota)
• wrzesień         - 1 (czwartek),  24 (sobota)
• październik   - 6 (czwartek),  29 (sobota)
• listopad          - 3 (czwartek),  26 (sobota)

Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane będą:
• zużyte opony,
• meble,  w tym również wersalki,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, 
mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wenty-
latory elektryczne, odkurzacze, maszyny do 
szycia elektryczne, żelazka, młynki do kawy, 
wagi elektroniczne, noże elektryczne, elek-
troniczne kalkulatory, telefony komórkowe, 
faksy, automatyczne sekretarki, radia, tele-
wizory, kamery wideo, magnetowidy, sprzęt 
hi-fi, elektroniczne instrumenty muzyczne), 

• niskoprężne lampy sodowe, liniowe lampy 
fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyła-
dowcze, wiertarki, piły, spawarki, lutownice, 

kosiarki elektryczne, rozpylacze elektryczne, 
zabawki elektryczne, gry elektroniczne, 
sprzęt sportowy elektroniczny, gry wideo, 
automaty do gry i inny sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, (sprzęt niekompletny nie 
będzie przyjmowany),

• odpady niebezpieczne ( opakowania po far-
bach i lakierach, świetlówki, zużyte  baterie i 
akumulatory, lampy rtęciowe i rtęciowo-so-
dowe, termometry, opakowania po środkach 
ochrony roślin, pojemniki po aerozolach).

Informuje również, że od 1 maja 2016 r. 
ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i wynoszą:
• za odbiór odpadów zbieranych w sposób 

selektywny – 25 złotych miesięcznie od 
gospodarstwa domowego,

• za odbiór odpadów zbieranych w sposób 
„zmieszany” – 40 złotych miesięcznie od 
gospodarstwa domowego.

    
Nie zmienia się sposób dokonywania 

płatności za odbiór odpadów. Dokonywać 
ich można w kasie Urzędu Gminy, bądź prze-
lewem na indywidualne numery kont, które 
mieszkańcy otrzymali po złożeniu deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. 

Już od 21 kwietnia w CK-BiS można otrzy-
mać bezpłatną poradę prawną. Pomoc prawna 
będzie polegała na poinformowaniu osoby 
zainteresowanej o obecnym stanie prawnym, o 
przysługujących jej uprawnieniach oraz ciążących 
zobowiązaniach, wskazaniu sposobu rozwiązania 
problemu prawnego. Pomoc będzie świadczona 
dla wszystkich mieszkańców gminy Lelis.

Zakres wsparcia obejmuje: prawo pracy i 
ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne, pra-
wo rodzinne i opiekuńcze. Mieszkańcy naszej 
gminy, którzy chcą skorzystać z oferty proszeni 
są o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem 
telefonu (29) 761 10 77 w celu zapisania się na 
poradę. Porady będą udzielane w każdy czwartek 
w godzinach 15.00 – 16.30 w Centrum Kultury – 
Biblioteki i Sportu w Lelisie ul. Szkolna 48.

Jolanta Grzywińska

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Urząd Gminy w Lelisie informuje

Bezpłatne porady 
prawne dla miesz-
kańców Gminy Lelis
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Zawsze pomocni 
w potrzebie

Zespół medyczno-sanitar-
ny reprezentujący Szkołę 
Podstawową w Lelisie zajął 
I  miejsce w Rejonowych 

Mistrzostwach Pierwszej Po-
mocy PCK, które odbyły się 26 

kwietnia w Ostrołęce. Drużyną opiekuje się 
Elżbieta Dawid. Miarą sukcesu naszych małych 
sanitariuszy stała się indywidualna nagroda 
dla Aleksandry Nalewajk, którą przyznano jako 
wyraz uznania za wyjątkowe umiejętności oraz 
wiedzę z zakresu pomocy medycznej. (ak)


