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Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych 
Godów, które odbyły się 17 czerwca w GO-
K-O, potwierdziły, że na Kurpiach mieszkają 
ludzie wyjątkowo trwali w swoich przyrzecze-
niach. Obchody gminne poprzedziła uroczy-
sta Msza św. w leliskim kościele parafialnym, 
którą w imieniu proboszczów parafii z terenu 
gminy, odprawił ks. Stanisław Grosfeld, życząc 
wszystkim dalszych długich lat w szczęściu i 
wzajemnym zrozumieniu. Jubilaci potwierdzili 
te życzenia uroczystym wznowieniem ślubów 
małżeńskich. 

W trakcie spotkania jubileuszowego w GO-
K-O, który wraz z Urzędem Gminy zadbał o 
smakowity poczęstunek i dekorację, witali 
wszystkich wójt Stanisław Subda i przewod-
niczący Rady Gminy Jan Mrozek, a kierownik 
USC Czesława Ziemak stwierdziła: mija 50 i 
25 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem 
małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem 
dozgonną miłość i wiarę, szacunek i przyjaźń. 
Przyrzeczenia dotrzymaliście,  mimo wielu zło-

żonych zdarzeń losowych. Wszystkie te prze-
życia związały was jeszcze bardziej. I dlatego 
właśnie podziękujcie sobie za te wspólnie spę-
dzone lata i osiągnięty razem dorobek. Po czym 
Jubilaci odnowili swoja małżeńską przysięgę  i 
podziękowali sobie za wieloletnie pożycie. 

Do obchodów Złotych Godów zaproszono 
11 par, chociaż nie wszyscy mogli przybyć. Nie 
mogli przybyć Henryka i Stanisława Marchew-
ka oraz Genowefa i Tadeusz Szczepankowie, 
ponadto  obchodzący 60-lecie pożycia państwo 
Zofia i Jan Wołosz z Olszewki, a także uhonoro-
wani wcześniej w trakcie domowej uroczysto-
ści państwo Stanisława i Franciszek Piersowie 
z Nasiadek, którzy obchodzili 70-lecie pożycia.  
Pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego otrzymały z rąk wójta Stanisława 
Subdy medal ,,Za długoletnie pozycie małżeń-
skie’’ przyznany przez prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego, a także okolicznościowy 
podarunek. 

Potwierdzone ślubowania Jubilatów
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Z życia samorządu

Od czasu ukazania się poprzedniego wy-
dania ,,Wieści Gminnych’’ odbyły się trzy 
sesje Rady Gminy.

VII sesja Rady Gminy odbyła się 28 kwietnia w 
sali widowiskowej GOK-O. Była to pierwsza sesja 
po zakończeniu kampanii zebrań wiejskich rozpoczy-
nających nową kadencję sołtysów i rad sołeckich, więc 
była okazja do wspólnej fotografii oraz przedstawienia 

nowych sołtysów. Obradom przysłuchiwali się ucznio-
wie leliskiego gimnazjum. Na sesję przybył Janusz Pa-
welczyk, komendant miejski Policji, który wypowie-
dział się w sprawie dalszych losów posterunku Policji 
w Lelisie, a także pozytywnie ocenił sprawozdanie z 
działalności posterunku wraz z informacją o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2010 rok, 
które było przedmiotem zainteresowania Rady. Radni, 
a także goście sesji wysłuchali również  informacji  za 
2010 rok dotyczących skutków ustaleń zawartych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Lelis, o stanie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego, o sposobie załatwiania spraw Obywateli w 
Urzędzie Gminy, a także działalności szkół w zakresie 
spraw finansowych i administracyjnych. Radni uchwa-
lili wieloletni program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego, dokonali 
poprawek w Planie Odnowy Miejscowości Nasiadki, 
a także zobowiązującą dyrektora szkoły do udostęp-
nienia placu zabaw po jego wybudowaniu. Rada po-

stanowiła także zaciągnąć pożyczkę długoterminową 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 186 
tys. zł na techniczne zamknięcie składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Gibałka oraz jego rekultywację. Wiele emocji wywoła-
ło ponowne rozpatrzenie  pisma mieszkańców sołectw 
Olszewka i Szwendrowy Most w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Olszewce w 
Szkołę Filialną w Olszewce Szkoły Podstawowej w 
Obierwi. Po dyskusji i głosowaniu utrzymano w mocy 
dotychczas istniejącą uchwałę Rady Gminy.  

VIII sesja Rady Gminy odbyła się 31 maja w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy i rozpoczęła się 
od wręczenia przez przedstawicieli Oddziału regio-
nalnego KRUS w Ostrołęce nagród dla najlepszych 
uczestników gminnego konkursu ,,Bezpiecznie na 
wsi’’. (zob. s. 3). Następnie radni wysłuchali informa-
cji wójta o działalności pomiędzy sesjami, którą przed-
stawił Stefan Prusik, główny specjalista w UGm, oraz 
rozpatrzyli skargę, jaka na działalność Wójta Gminy 

złożyła do Minister-
stwa Infrastruktury 
Bożena Laczkowska 
z Obierwi. Po anali-
zie uznano skargę za 
bezzasadną. Dokona-
no także niezbędnych 
zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 
Gminy na lata 2011 – 
2016, w związku z ko-
niecznością uwzględ-
nienia dwóch transz 
pożyczki zaciągniętej 
na rekultywację wy-
sypiska śmieci. 

IX sesja Rady Gminy, która odbyła się 20 
czerwca w sali Urzędu Gminy, miała bardzo boga-
ty porządek obrad, a rozpoczęła się od wystąpienia 
przedstawicielki NOT w sprawie uruchomienia i 
zasad funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla 
przedsiębiorców (zob. s. 12) W pierwszej części sesji 
Rada wysłuchała wystąpienia wójta Stanisława Subdy 
dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu Gmi-
ny za 2010 r., a następnie wysłuchała uchwały Komi-
sji Rewizyjnej w sprawie tego sprawozdania wraz z 
wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium, którą 
przedstawił jej przewodniczący Dariusz Mróz, zapo-
znała się z opiniami komisji Rady, a także z uchwa-
łami Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującymi 
sprawozdania finansowe Gminy wraz z wnioskiem 
o absolutorium. Do przedstawionych opinii ustosun-
kował się przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek, 
który po analizie sytuacji finansowej Gminy oraz pracy 
Urzędu Gminy podziękował wójtowi oraz pracowni-
kom UGm. za ich wkład pracy w utrzymanie dobrej 
kondycji finansowej Gminy. Radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe 
za 2010 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy za 2010 rok oraz w sprawie udzielenia Wójto-
wi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2010 rok. Wójt Stanisław Subda podziękował za dobrą 
ocenę swojej pracy i wyraził wdzięczność wszystkim 
radnym oraz pracownikom Gminy za wspieranie go w 
wysiłkach na rzecz pomyślnego rozwoju Gminy. 

Kiedy opadły emocje związane z procedurą udzie-
lania absolutorium Wójtowi radni wysłuchali b. intere-
sującej relacji z prac studentów UW przy inwentary-
zacji zbiorów Ośrodka Etnograficznego Dziedzictwa 
Kulturowego Kurpiów w Lelisie, którą realizowano 
pod kier. dr Katarzyny Waszczyńskiej. Prace trwały w 
latach 2009 i 2010, a studenci pieczołowicie opisali i 
sfotografowali 1502 przedmioty, wykonali cyfrowe 
katalogi kart oraz fotografii, a także przygotowali 11 
wystaw stałych i okresowych. Jak stwierdziła dr K. 
Waszczyńska była to bardzo ciężka, ale i pouczająca 
praca, którą warto było podjąć, ze względu na bardzo 
cenne zbiory, jakimi dysponuje placówka w Lelisie. 

Następnie radni jednogłośnie przyjęli do wiadomo-
ści informacje z ubiegłorocznej działalności GOK-O, 
Gminnej Biblioteki Publicznej, a także większością 
głosów (przy 2 gł. wstrzymujących się) podjęli uchwa-

łę  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę panów 
Janusza Duszaka oraz Krzysztofa Mroza  na uchwa-
łę Nr V/25/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 
2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Pod-
stawowej w Olszewce w Szkołę Filialną w Olszewce 
Szkoły Podstawowej w Obierwi wniesioną do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W 
odpowiedzi, po obszernej i udokumentowanej analizie 
sprawy, zobowiązano przew. RGm. do przesłania do 
WSA w Warszawie stanowiska Rady. 

W dalszej części sesji jednogłośnie podjęto uchwa-
ły w sprawie zmian w tegorocznym budżecie gminy, 
o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych 
GOK-O i GmBP, o powołaniu Zespołu ds. Zaopinio-
wania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego 
i Okręgowego w Ostrołęce w składzie: Barbara Adam-
czyk, sędzia Sądu Rejonowego, radni – Mieczysław 
Krukowski, Krzysztof Murach, Dariusz Mróz, a także 
wywołującą spore dyskusje uchwałę w sprawie usta-
lenia zasad ustalania i wysokości diet i zwrotu kosz-
tów podróży dla radnych oraz zasad, na jakich będzie 
przysługiwała dieta przewodniczącym organów wy-
konawczych jednostek pomocniczych Gminy (sołty-
som). Ustalono, że przew. RGm. otrzyma dietę 1324 
zł miesięcznie, wiceprzew. RGm. – 660 zł za posiedze-
nie, przew. komisji – 590 zł za posiedzenie, radni – 450 

zł, a sołtysi – 220 zł miesięcznie. Kwota ta obejmuje 
zwrot kosztów podróży, a wypłaca się ją z dołu po po-
twierdzonej obecności na posiedzeniach Rady i jej ko-
misjach. Następnie przyjęto uchwały wprowadzające 
poprawki do Planów Odnowy Miejscowości wsi Dą-
brówka, Lelis i  Łęg Starościński niezbędne ze wzglę-
du na starania o fundusze europejskie, oraz uchwalono 
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sesję zakończyły wolne wnioski i zapytania rad-
nych i sołtysów, na które odpowiedział wójt Stanisław 
Subda, m.in. stwierdzając, że gmina będzie obecnie 
bardzo wstrzemięźliwie rozpatrywać wnioski o przej-
mowanie dróg wewnętrznych do zasobów gminy, 
oczekując od mieszkańców udziału w ich utrzymaniu 
i budowie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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Bezpiecznie na wsi Wspólny wniosek  
o obwodnicę

Druhowie OSP z nowymi władzami

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Lelisie, który odbył się 20 maja w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy,  podsumował pięcioletnią  
kadencję dotychczasowych władz. Przewodniczył 
im, jako prezes ZOG ZOSP,  wójt Stanisław Subda. 
Zjazd dokonał też wyboru nowego zarządu Oddzia-
łu Gminnego. W zjeździe uczestniczyli reprezentu-
jący władze powiatowe ZOSP: dh Janusz Głowacki 
i dh Adam Hyjek, Komendę Miejską PSP Grzegorz  
Pragacz oraz  Jan Mrozek, przew. Rady Gminy, 
Dariusz Mróz, przew. ZG ZLZS, Anna Ogniewska, 
dyr. GOK-O oraz Andrzej Przeradzki, dyr. ZASiP. 
Wszyscy bardzo pochlebnie wyrażali się o działal-
ności i ofiarności strażaków ochotników z naszej 
gminy.

Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają 134 człon-
ków, w tym: mężczyzn -109, kobiet 15, członków 
wspierających - 8 i członków honorowych - 2. OSP 
Lelis liczy czynnych  64 członków, OSP Dąbrówka 
– 27  i OSP Łęg Przedmiejski- 33 członków czyn-
nych. Przy OSP w Lelisie działają cztery  Młodzie-

żowe Drużyny Pożarnicze, które  zrzeszają 
40 członków, w tym 20 dziewcząt  i 20 
chłopców.

W okresie minionej kadencji  Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lelisie,  
na wniosek poszczególnych Ochotniczych 
Straży Pożarnych,  wystąpił z wnioskami o 
nadanie odznak i odznaczeń związkowych  
oraz odznaczeń państwowych tj. :
• 19 strażaków zostało odznaczonych  Zło-
tym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”, w tym 12 strażaków zostało odzna-
czonych po raz drugi, 
• 7 strażaków zostało odznaczonych  

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
• 20 strażaków zostało odznaczonych  Brązowym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
• 21 strażaków zostało odznaczonych  odznaką  
„Strażak Wzorowy”
• 1 strażak został odznaczony medalem im. B. 
CHOMICZA,
• 1 strażak został odznaczony BRĄZOWĄ odzna-
ką ,,Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej’’.

Ogółem na terenie gminy Lelis w latach 
2006-2010 wydarzyło się 295 zdarzeń, które wy-
magały interwencji strażaków, w tym  178 pożary. 

 Po dyskusji, w której podkreślano nie tylko za-
sługi naszych strażaków w działalności społecznej, 
profilaktyce oraz szkoleniowej, ale także mówio-
no o konieczności remontów strażnic, wymiany 
przestarzałego sprzętu, w tym także samochodów,  
a następnie po  wystąpieniach gości, którzy pod-
kreślali bardzo dobrą współpracę  OSP z władzami 
gminy, doceniali ich wysiłek i sprawność, a także 
obiecywali wesprzeć starania o nowy sprzęt, przy-
stąpiono do wyboru nowych władz. Po rekomen-
dacji dotychczasowego prezesa Stanisława Subdy 
delegaci wybrali na funkcję prezesa ZOGm ZOSP 
RP w Lelisie dha Stefana Prusika. W skład zarzą-
du weszli ponadto: wiceprezesi:  Stanisław Subda, 
Jarosław Kwiatkowski, Henryk Chorąży (zarazem 
Komendant Gminny), sekretarz - Halina Gonta-
rzewska, skarbnik - Zbigniew Żelazny, członkowie 
Prezydium:  Mariusz Chorąży, Mariusz Krysiak,  
Adam Pledziewicz, Wojciech Pyskło i   Bogusław 
Szymczyk. W  skład Komisji Rewizyjnej wybra-
no: przewodniczący - Marcin Nalewajk, sekretarz 
- Andrzej Gontarzewski i członek - Antoni Ciak. 
PO serdecznych gratulacjach i życzeniach dotych-
czasowy i nowy zarząd wykonał pamiątkową fo-
tografię. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Lp. 2006 2007 2008 2009 2010 ogółem

1. Pożary 40 21 33  59 25 178

2. Miejscowe zagrożenia 17 24 18 18 32 109

3. Fałszywe alarmy - 2 1 3 2 8

4. Ogółem  zdarzeń 57 47 52 80 59 295

W trakcie sesji Rady Gminy, która odbyła się 
31 maja, przedstawiciele Oddziału Regionalnego 
KRUS z Ostrołęki wraz z wójtem gminy Stanisła-
wem Subdą oraz przewodniczącym Rady Gminy 
Janem Mrozkiem, wręczyli nagrody laureatom 
gminnej eliminacji konkursu plastycznego dla 
uczniów szkół podstawowych pn. ,,Bezpiecznie 
na wsi’’. Nagrody ufundował KURUS oraz Wójt 
Gminy. 

Prace, które napłynęły na konkurs oceniała ko-
misja w składzie: Jadwiga Skierczyńska, KRUS, 
przewodnicząca, Iwona Maliszewska, KRUS i Be-
ata Kraska – Romanowska, Gmina Lelis. W grupie 
uczniów klas 0-III napłynęły prace wykonane przez 

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce  w 
świetle reporterskich fleszy podpisano 16 czerw-
ca uroczyste pismo do ministra infrastruktury z 
wnioskiem o umieszczenie obwodnicy Ostrołęki na 
uaktualnionej liście inwestycji drogowych jeszcze 
w ramach Programu Budowy  Dróg Krajowych 
na lata 2011 - 2015. . Pismo, w obecności wójtów 
okolicznych gminy, a wśród nich wójta Stanisła-
wa Subdy, podpisali Jacek Kozłowski, wojewoda 
mazowiecki, Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki 
i Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki. We wnio-
sku przedstawiono trzy warianty obwodnicy, które 
mogą przebiegać w ciągu drogi krajowej nr 61, w 
tym jeden m.in.  przez tereny gminy Lelis. Jak pod-
kreślił wojewoda Jacek Kozłowski obwodnica jest 
niezbędna ze względu na realizację dużych inwe-
stycji związanych z rozbudową zakładów papierni-
czych Stora Enso oraz budową bloku energetyczne-
go przez Energę. (ak)

`Fot. Antoni Kustusz

70. uczniów. I miejsce przyznano Oliwii Kruczyk 
z kl. III SP w Łęgu Przedmiejskim, II m. – Izabe-
li Dymerskiej, kl. III, SP w Łęgu Przedmiejskim, 
III m. – Michałowi Niedźwieckiemu z kl. III SP 
w Obierwi. Wyróżnienie w tej grupie uczestników 
otrzymał  Sebastian Prusaczyk z  III kl. SP w Na-
siadkach.  W grupie uczniów kl. IV – VI w konkur-
sie uczestniczyło 27. uczniów. I miejsce przyznano 
Tomaszowi Zyśkowi z V kl. SP w Łęgu Przedmiej-
skim, II m. – Mateuszowi Wiskiemu z  IV kl. SP w 
Nasiadkach, III m. – Gabrieli Kozłowskiej z kl. V 
SP w Obierwi. Wyróżnienie – Patryk Orzechowski,  
kl. VI SP w Lelisie. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz
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Rejestr projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Lelis
przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej 

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Program współfinan-
sujący projekt

Stan zaawansowania
prac nad  projektem Koszt projektu

1.
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  
w Nasiadkach

2010
PROW

2007 -2013
Zrealizowano

Całkowita wartość: 531.965,48 zł;
Kwota przyznana: 289.008 zł;

2.
Budowa kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Łęgu 
Przedmiejskim

2009
Program krajowy

„Moje Boisko Orlik 2012”
Zrealizowano

Wartość inwestycji: 1.242.000,00 zł., w tym środki 
z budżetu państwa: 333.000,00 zł,
środki z budżetu województwa mazowieckiego: 
333.000,00 zł.

3.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, Łęgu 
Przedmiejskim, Białobieli i Siemnosze oraz rozbudowa istnie-
jącej sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Białobiel

2009  - 2011
PROW

2007 -2013
Projekt w trakcie realizacji

Wartość inwestycji 4.960.708,44 zł, 
w tym: wnioskowana kwota dofinansowania 
4.000.000,00; Budżet Gminy Lelis 3.030.289,00 zł

4.
Protest do projektu ”Przebudowa drogi gminnej Gibałka- Lelis 
w km 0+000,00 – 5+030,00”.

2010
RPO WM

2007 - 2013

Pierwotnie przyznano środki, po 
wycofaniu się z finansowania 
złożono protest, który został uznany, 
lecz z braku środków nie otrzymano 
dofinansowania

Wartość całkowita -1.215.125,60 zł
Kwota wnioskowana – 1.032.856,70

5.
Przebudowa drogi gminnej Nasiadki – Kurpiewskie – 
Dąbrówka

2009
RPO WM

2007 - 2013

Zrealizowano Wartość całkowita – 1.810.776,82 zł
Kwota przyznana: 543.824,65 zł – z braku środ-
ków decyzja o przyznaniu została zmieniona

6.
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole 
Podstawowej w Obierwi

2009 - 2010 FRKF Zrealizowano
Wartość inwestycji wynosi: 1.636.700,00 zł, w 
tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 
1.593.605,80 zł.

7.
Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości 
kształcenia uczniów wiejskiej Gminy Lelis poprzez przebudo-
wę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie

2010 - 2011
RPO WM

2007 - 2013
Przyznano dofinansowanie, inwe-
stycja w trakcie realizacji ,

Całkowita wartość projektu: 2.109.296,02, w tym 
wnioskowana kwota z EFRR: 3.189.443,69 zł.

8.
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawo-
wej w Białobieli

2010
PROW

2007 -2013
Przyznano dofinansowanie, 
inwestycja w trakcie realizacji

Całkowita  wartość inwestycji: 757.638,00 zł, w 
tym kwota wnioskowana: 420.621,00 zł

9. Przebudowa drogi gminnej Łęg Przedmiejski – Białobiel 2010
Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008 – 2011
Przyznano dofinansowanie, 
inwestycja zrealizowana ,

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

10.
Szkolenie komputerowe dla mieszkańców Gminy Lelis. Tytuł 
projektu: ,,Nauka przez całe życie –DROGĄ DO SUKCESU’’

2009 PO KL, Działanie 9.5 Projekt zrealizowany. Kwota przyznana – 47.898,90

11.
Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w 
gminie Lelis

2009 PO KL, projekt systemowy Projekt zrealizowany.
Całkowita wartość: 146.576,00 zł
Kwota przyznana – 131.185,52 zł

12.
Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Lelis poprzez termomodernizację 
budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi

2010 - 2011
RPO WM

2007 - 2013
Wniosek złożony do oceny – brak 
informacji  o dofinansowaniu

Całkowita wartość projektu: 789.823,77, wniosko-
wana kwota: 550.835,47 zł.

13.

Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym 
zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości 
Dąbrówka w gminie Lelis w okresie 5 miesięcy – aspektem 
aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców.

2010
PROW

2007 -2013

Przyznano dofinansowanie w 
ramach LSR i przekazano do dalszej 
oceny do Urzędu Marszałkowskiego

Całkowita wartość: 34.672,86 zł
Kwota przyznana: 24.271,00 zł

14.

„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”.

2011
Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008 – 2011
Przyznano dofinansowanie

Całkowita wartość projektu: 2.907.900,00
wnioskowana kwota dotacji: 1.416.000,00 zł.

15.
„Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umie-
jętności przez uczniów Gminy Lelis w zakresie  komunikacji 
drogowej i pierwszej pomocy – karta rowerowa”

planowany okres 
realizacji 2011

EFS
Przyznano dofinansowanie , termin 
realizacji przesunięto na wrzesień

Wnioskowana kwota dotacji: 49.992,00 zł; Wkład 
własny Gminy Lelis: 0,00 zł.

16.
„Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umie-
jętności przez uczniów Gminy Lelis w zakresie  komunikacji 
drogowej i pierwszej pomocy – karta motorowerowa”

planowany okres 
realizacji 2011

EFS
Przyznano dofinansowanie , termin 
realizacji przesunięto na wrzesień

Całkowita wartość projektu: 49.992,00 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 49.992,00 zł;
Wkład własny Gminy Lelis: 0,00 zł.

17. „Warsztaty filmowe dla uczniów gimnazjum w gminie Lelis”
planowany okres 

realizacji 2011
EFS W trakcie oceny merytorycznej

Całkowita wartość projektu: 49.750,00 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 49.750,00 zł;
Wkład własny Gminy Lelis: 0,00 zł.

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

planowany okres 
realizacji 2011

EFS
Przyznano dofinansowanie, w 
trakcie realizacji

Całkowita wartość projektu: 49.999,00 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 49.999,00 zł;
Wkład własny Gminy Lelis: 0,00 zł.

19.
„NIE każdy jest Einsteinem – Matematyka przyszłością dzieci i 
młodzieży z Gminy Lelis”

planowany okres 
realizacji 2011

EFS
Przyznano dofinansowanie , z 
braku środków wycofano się z 
finansowania

Całkowita wartość projektu: 339.556,00 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 327.556,00 zł;
Wkład własny Gminy Lelis: 12.000,00 zł.

20. Skwer w Dąbrówce
planowany okres 

realizacji 2011
PROW

2007 -2013
Wniosek złożony do oceny

Całkowita wartość projektu: 665.221,29 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 408.947,51 zł;
Wkład własny Gminy Lelis: 256.273,78 zł.

21. Skwer w Lelisie
planowany okres 

realizacji 2011
PROW

2007 -2013
Wniosek złożony do oceny

Całkowita wartość projektu: 822.953,06 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 500.000,00 zł;
Wkład własny Gminy Lelis: 322.953,06zł.

22. Boisko ORLIK w Obierwi
planowany okres 

realizacji 2011
PROW

2007 -2013
Przyznano dofinansowanie

Wartość inwestycji: 1.153.000 zł w tym środki z 
budżetu państwa: 333.000,00 zł, środki z budżetu 
woj. mazowieckiego:333.000,00 zł.

23. Boisko w Łęgu Starościńskim
planowany okres 

realizacji 2011
PROW

2007 -2013
Wniosek złożony do oceny

Całkowita wartość projektu: 801.619,82 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 492.799,07  zł;
Wkład własny Gminy Lelis: 308.820,75 zł.

24. „Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Lelis”
planowany okres 

realizacji 2011
EFRR W trakcie oceny merytorycznej

Całkowita wartość projektu: 7.534.910,90 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 5.274.437,63 zł;
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Kamienne Gody w gronie najbliższych

Potwierdzone ślubowania Jubilatów (cd. ze str. 1)

Była także okazja do wykonania pamiątko-
wych fotografii, które w albumie trafią do wszyst-
kich jubilatów. 

W tym roku Złote Gody w GOK-O obcho-
dzili: Jadwiga i Czesław Deptułowie, Marianna i 
Zygmunt Dzięgielewscy, Zofia i Stanisław Kali-
szewscy, Albina i Tadeusz Kądziela, Teresa i Sta-
nisław Milewscy, Stefania i Józef Parzychowie,  
Teresa i Ryszard Pawłowscy, Mirosława i Stefan 
Prusaczykowie oraz Teresa i Franciszek Pyskło.  
Lista par, które żyją na terenie gminy i mogą ob-

Prywatną Mszą św. odprawioną 5 czerwca 
przez ks. Stanisława Grosfelda przy kapliczce w 
domu Stanisławy i Franciszka Piersów w Nasiad-
kach uczczono 70-lecie ich pożycia małżeńskie-
go.

 - To niezwykłe wydarzenie w życiu parafii i 
gminy, tym bardziej iż pokazuje siłę i trwałość 
miłości jako podstawy dobrej rodziny – stwierdził 
ks. proboszcz parafii pw. św. Anny  z Dąbrówki, 
zaznaczając, że to pierwszy przypadek takiego ka-

chodzić jubileusz 25-lecia pożycia obejmuje 48 
nazwisk, ale do GOK-O w tym dniu mogło przy-
być 12 par.  Wszyscy otrzymali od władz gminy 
pamiątkowe prezenty, a także wystąpili w pa-
miątkowej, historycznej fotografii. Srebrne Gody 
w GOK-O razem z władzami gminy obchodzili: 
Hanna i Fryderyk Denkiewiczowie, Bożena Ali-
na i Andrzej Gorczycowie, Elżbieta i Mirosław 
Kruczykowie, Elżbieta i Krzysztof Kurpiewscy, 
Urszula i Kazimierz Piasta, Grażyna i Sławomir 
Józej Prachniakowie, Wanda i Andrzej Surgiewi-

czowie, Elżbieta i Franciszek Szczubełkowie, Te-
resa i Bogusław Szymczykowie, Barbara i Józef 
Świder, Grażyna i Tadeusz Wojtalewscy. Gratu-
lujemy.

Uroczystość jubileuszową  ubarwiły oko-
licznościowym występem dzieci i młodzież z 
zespołów GOK-O: ,,Nowe Latko’’ oraz sekcji 
gitarowych i śpiewaczych. Nie zabrakło tańców i 
szampana, a także długich rozmów pełnych wzru-
szających wspomnień i radości.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

miennego jubileuszu w kronice parafialnej. 
  Para 92-latków świętująca w gronie licznej 

rodziny spotkała się na ślubnym kobiercu 26 maja 
1941 roku. Urodziło się im siedmioro dzieci i do-
czekali się już trzynaścioro wnucząt i tyle samo 
prawnucząt, a rodzina zapewniała ich, że muszą 
koniecznie poczekać na następnych.

   W uroczystości uczestniczyli wójt Stanisław 
Subda oraz kier. USC Czesława Ziemak, którzy 
przekazali jubilatom serdeczne życzenia od spo-

łeczności gminy, a także pamiątkowe dyplomy i 
okolicznościowe prezenty. 

  - Życzę jubilatom kolejnych, okrągłych rocz-
nic. Nasza gmina wiele zawdzięcza panu Fran-
ciszkowi, który w latach 70-tych ub. wieku  przez 
14 lat  sprawował urząd przewodniczącego Pre-
zydium Rady Gminy i wniósł duży wkład do jej 
rozwoju – stwierdził Stanisław Subda. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Lelis w czołówce OSP

Pod znakiem św. Floriana

Szkolne ćwiczenia przeciwpożarowe 

Tegoroczne święto swojego patrona strażacy 
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lelis ob-
chodzili 3 maja w Dąbrówce. Gospodarze, mogli 
się pochwalić  odremontowaną strażnicą, w której 
w czynie społecznym i przy udziale środków z 
budżetu gminy zmieniono instalację elektryczną, 
wybudowano scenę, zmieniono dach i pomalowano 
ściany.

Uroczystości zapoczątkowała Msza św. w 
kościele parafialnym  pw. św. Anny w Dąbrów-
ce celebrowana przez proboszcza ks. Stanisława 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Dąbrówki, Lelisa i Łęgu Przedmiejskiego 18  
kwietnia  ćwiczyły swoje umiejętności w obiek-
tach szkolnych. Celem ćwiczeń było doskonaleni 
umiejętności strażaków, zapoznanie z topografią 
terenu oraz rozkładem pomieszczeń w obiek-
tach, na których odbyły się ćwiczenia. Najwięcej 
emocji wzbudzały próbne alarmy pożarowe, w 
trakcie których przeprowadzano ewakuację z bu-

Dobrze wypadła drużyna OSP w Lelisie, która 
startowała w Powiatowych Zawodach OSP roze-
granych 19 czerwca na stadionie MOSiR w Ostro-
łęce. W gronie 18. Rywalizujących reprezentacji 
OSP strażacy z Lelisa zajęli III miejsce z dorob-
kiem 114,7 pkt. Zwyciężyli druhowie z Myszyńca, 
112 pkt., przed OSP Ostrołęka, 112,2 pkt. Drużyna 
OSP Dąbrówka zajęła 12. miejsce z dorobkiem 
133,1 pkt. Na starcie drużyn kobiecych zgłosiły 
się dwie reprezentacje, a nasze panie uległy kole-
żankom z Czerwina. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Grosfelda. Następnie strażacy w szyku paradnym 
ze sztandarami przeszli do strażnicy, gdzie odbył 
się uroczysty apel. W trakcie uroczystości, której 
dowódcą był dh Rafał Mąka, poprowadził Stefan 
Prusik, przemówienia do strażaków wygłosili wójt 
gminy Stanisław Subda oraz radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego Marian Krupiński, a 
także przybyły na zaproszenie leliskich strażaków 
Walenty Bogdziewicz z zaprzyjaźnionej gminy Bu-
trymańce (Litwa). Następnie wręczono najbardziej 
zasłużonym medale i odznaki honorowe.  Srebr-

ny Medal Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał dh 
Tomasz  Żelazny, brązowe Medale Za zasługi dla 
pożarnictwa otrzymali druhowie: Piotr Daniłowicz, 
Marek Daniłowicz , Paweł Krysiak , Rafał Mąka, 
Krzysztof Mąka, Robert Pianka. Wręczono również 
odznaki za staż w OSP. Na zakończenie  gospoda-
rze zaprosili na uroczysty obiad, na który przybył z 
życzeniami dla druhów z OSP w Lelisie, Dąbrówce 
i Łęgu Przedmiejskim komendant miejski PSP w 
Ostrołęce st. bryg. Jarosław Wilga. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

dynków  szkół w Białobieli, Olszewce i Obierwi 
(na zdjęciu). Ćwiczenia stały się nie tylko okazją  
sprawdzenia przygotowania strażaków, ale tak-
że do sprawdzianu  administratorów budynków i 
ich przygotowania na wypadek pożaru. Wszystko 
przebiegło sprawnie i bez większych uchybień, 
choć nie obyło się bez kilku wytycznych na przy-
szłość.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Lelis zaskoczył i smacznie nakarmił 

Kurpie Zielone w Literaturze Biblioteka dla rolników

W trakcie międzywojewódzkiej wystawy pro-
ducentów  żywności z województw: kujawsko-
pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, 
mazowieckiego i śląskiego, która odbyła się 18 i 
19 maja na terenie giełdy rolno-spożywczej w Ząb-
kach, wręczono Laury Marszałka Województwa 
Mazowieckiego za najlepszy regionalny produkt 
żywnościowy 2010 roku.  W tym roku wśród lau-
reatów tej prestiżowej nagrody znalazł się opiekun 
Ośrodka Etnograficznego w Lelisie, Henryk Kule-
sza, który zdobył uznanie jury konkursu za swoją 
konfiturę z kurpiowskiej żurawiny. 

- Teraz w handlu znajdujemy wiele żurawiny 
wielkoowocowej, amerykańskiej. Ale ona zupełnie 
nie umywa się do naszej kurpiowskiej żurawiny, 
która rośnie na bagnach, wciąga w siebie wszystkie 
skarby naszej ziemi i zapewnia Kurpiom nie tylko 
zdrowie, ale także wspaniały smak przetworów, so-
sów i napojów. Od dziecka uczyłem się o walorach 
żurawiny i postanowiłem pokazać, że nie ma to jak 
nasze, proste, ale cudownie zdrowe dary puszczy – 
stwierdził Henryk Kulesza, komentując wyróżnie-
nie od Marszałka. 

W uroczystości wręczenia zasłużonej nagrody 
uczestniczyła ekipa powiatu ostrołęckiego oraz 
gminy Lelis. Reprezentacja naszej Gminy przywio-
zła z tej bardzo silnej rywalizacji nagrodę Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za najlepsze 
stoisko wśród kilkudziesięciu stoisk przygotowa-

Święto żywego słowa i barwnej gwary kurpiow-
skiej odbyło się 24 maja w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej za sprawą eliminacji gminnych Konkursu 
Recytatorskiego ,,Kurpie Zielone w Literaturze’’. 
Do konkursu zgłosiło się 36 uczestników: w kate-
gorii klas I-III: 7 recytatorów wierszy i 5 gawędzia-
rzy; w kategorii klas IV-VI : 12 recytatorów wier-
szy i 12 recytatorów gadki kurpiowskiej. Młodzi 
miłośnicy recytacji reprezentowali  szkoły w: Bia-
łobieli, Dąbrówce, Obierwi, Łęgu Przedmiejskim, 
Łęgu Starościńskim, Lelisie i Nasiadkach. Poziom 
wykonania wierszy napisanych przez poetów zwią-
zanych z Kurpiowszczyzną oraz tradycyjnych ga-
dek kurpiowskich był bardzo zróżnicowany, ale 
wszyscy uczestnicy włożyli w ich wykonanie całe 
serce, pokonali tremę i zasłużyli na oklaski, których 
nie szczędzili im koledzy i nauczyciele zgromadze-
ni w sali bibliotecznej czytelni.. 

Po wysłuchaniu wszystkich recytacji Komisja 
konkursowa wyłoniła najlepszych: w kat. klas I-III: 
Magdalena Podeszwa, kl. III, SP Łęg Starościński, 

Gminna Biblioteka w Lelisie z myślą o potrze-
bach rolników  rozpoczęła prenumeratę dwutygo-
dnika ,,FARMER Partner nowoczesnego rolnika’’. 
Jest to jeden z najpopularniejszych tytułów w seg-
mencie prasy rolnej wśród gromadzonych  czaso-
pism. Prezentuje aktualne informacje rynkowe i 
opracowania ekonomiczne. Zawiera porady facho-
we w zakresie: zootechniki, agrotechniki, techniki 
rolniczej, ochrony roślin czy ogrodnictwa. Każdy 
egzemplarz liczy 65 stron i jest drukowany na pa-
pierze dobrej jakości,  o bogatej szacie graficznej. 
W bieżącym roku mija 80 lat od ukazania się pierw-
szego numeru. W dziale „Relaks z Farmerem” moż-
na znaleźć ciekawe przepisy kulinarne i krzyżówkę. 
W piśmie znajdziemy także   wiele  ogłoszeń  dla 
rolników. Dodatkowym źródłem wiedzy są wkładki 
tematyczne, dotyczące takich zagadnień,  jak: agro-
turystyka , uprawa roślin, hodowla. Wszystkich 
rolników – praktyków oraz zainteresowanych tą 
dziedziną zapraszamy do czytelni  i korzystania na 
miejscu lub wypożyczenia (wcześniejszych nume-
rów) do domu. (BS) 

nych przez zbiorowych i indywidualnych produ-
centów żywności. 

Stół degustacyjny Lelisa,  prezentujący dary re-
gionalnej kuchni w scenerii puszczańskiej zieleni i 
zwierzyny, oprócz żurawiny i wyrobów wykorzy-
stujących żurawinę, a także przetworów mięsnych 
przygotowanych przez Henryka Kuleszę,  laureata 
nagrody Marszałka, bezinteresownie wsparli: sklep 
mięsny „KOKO” w Ostrołęce, proboszcz parafii 
Olszewo Borki, Piekarnia Kurpiowska „Serafin”, 
właściciele dworku ,,Marysieńka’’ z Myszyńca oraz 

Marlena Olszewska, kl. III, SP Białobiel, Jakub 
Marzewski ,kl. II, SP Lelis, Michał Subczyński, 
kl. I , SP Dąbrówka; w kat. klas IV-VI: Wiktoria 
Bubrowiecka, kl. V, SP Dąbrówka, Patryk Sujkow-
ski, kl. kl. VI ,SP Obierwia i Konrad Gut, kl. VI, SP 
Białobiel. Oczywiście, zgodnie z tradycją, wszyscy 
uczestnicy gminnego konkursu otrzymali nagrody 
książkowe.

Po eliminacjach gminnych w Bibliotece Gmin-
nej w Myszyńcu odbył się 7 czerwca konkurs fina-
łowy, w którym bardzo dobrze wypadli reprezen-
tanci naszej gminy.  W kategorii recytacji wiersza I 
miejsce zajęła   Magdalena Podeszwa , a  II miejsce 
zdobyła Wiktoria Bubrowiecka. Natomiast w  kate-
gorii recytacji gadki kurpiowskiej II miejsce zdoby-
ła Marlena Olszewska. Patryk Sujkowski otrzymał 
wyróżnienie w tej kategorii. 

 Barbara Sęk
Fot. Antoni Kustusz 

Na zdjęciach: finaliści  eliminacji gminnych

Karczma  Kurpiowska ,,Ostoja’’. Wszystko zaś tra-
fiło do Ząbek za sprawą Stanisława Kamińskiego 
z Myszyńca, właściciela samochodu dostawczego, 
który wielokrotnie sponsoruje poczynania kultu-
rowe Lelisa. Jego samochód, wypożyczony bezin-
teresownie wraz z kierowcą wprost uginał się pod 
ciężarem produktów, którymi nasza gmina nie tylko 
zaskoczyła, ale także nakarmiła uczestników rolni-
czej wystawy. (ak) 

Foto: Dariusz Mróz



Oświata w Gminie: Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Dobra lekcja historii
Tak doskonałego  wykonania hymnu pań-

stwowego dawno nie słyszałem, jak w trakcie 
uroczystej szkolnej akademii z okazji 220-roczni-
cu uchwalenia Konstytucji 3-Maja, która odbyła 
się 9 maja w SP Dąbrówka. Uczniowie przygo-
towali pod opieką Joanny Śnietki na tę okazję 
multimedialną lekcję historii, w której nie zabra-
kło teatralnej prezentacji, filmów z komputera 
i występu chóru. Wszystkim dziękowała dyr. 
Ewa Czerkas, ale słowa uznania należą się także 
od tych, którzy mogli podziwiać ten uczniowski 
pokaz. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 
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Małe szkoły mają wiele zalet, przede wszyst-
kim nikt nie czuje się tu anonimowy, a jeżeli 
uczeń ma jakiś problem, zaraz to widać i można 
natychmiast reagować. 

- Jesteśmy jak jedna, szkolna rodzina - twier-
dzi Ewa Czerkas, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce. - W placówce takiej,  jak nasza, ży-
cie oświatowe przeplata się z tym prywatnym, 
a szkoła nie jest zwykłym miejscem pracy. Dla-
tego właśnie  przygotowywane są wydarzenia 
czy szkolne uroczystości, w których wspólnie 
uczestniczą nauczyciele, pozostali pracownicy, 
uczniowie i ich rodzice, a nawet babcie i  dziad-
kowie. O takie właśnie wspólnoty bardzo trudno 
w dużych placówkach – uzasadnia swoją opinię 
dyrektor Ewa Czerkas. 

Zgodnie z tym przekonaniem, które podzie-
lają wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły,  
w Szkole Podstawowej w Dąbrówce kadra peda-
gogiczna stara się w jak największym stopniu an-
gażować rodziców w życie szkolne. Organizuje 
więc różne formy atrakcyjnych i różnorodnych 
spotkań z rodzicami. Ich celem jest skuteczne 
komunikowanie się szkoły z domem rodzinnym 
uczniów  i domu ze szkołą. System obejmuje nie 
tylko klasyczne wywiadówki ale również kon-
sultacje indywidualne. Nauczyciele zdają sobie 
sprawę, iż rodziców nie tylko łączą ze szkołą wię-
zi formalne, związane z obowiązkiem szkolnym 
ich dzieci, ale także należy ich umiejętnie akty-
wizować do współpracy ze szkołą i korzystania 
z różnych oferowanych przez szkołę  form pe-
dagogizacji. Dla przykładu, rodzice mieli okazję 
uczestniczyć w pogadance na temat profilaktyki 
uzależnień, którą prowadziły panie z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu. 

Rodzice współuczestniczą w życiu szkoły już 
na etapie opracowywania szkolnych programów 
wychowawczo- profilaktycznych. Ponadto opi-
niują wszystkie ważne dokumenty regulujące 
życie szkoły, takie jak statut szkoły, różne regu-
laminy. Bardzo prężnie działa  Rada Rodziców, 
która zbiera fundusze na rzecz szkoły. Zebrane 
środki są przeznaczane na zakup pomocy dy-
daktycznych, nagrody książkowe, organizację 
spotkań wigilijnych i wielu innych uroczystości 
szkolnych. Rada działa obecnie w składzie: Mał-
gorzata Kołodziejczyk, Krzysztof Polewacz, Mar-
ta Kosek, Elżbieta Ruszczyk, Renata Jurga,  Lidia 
Prusaczyk i Ewa Nowak.

Bez ogromnego zaangażowania rodziców nie 
można sobie wyobrazić organizacji  wielu uro-
czystości szkolnych i klasowych. W kalendarzu 

szkolnym SP Dąbrówka pierwszą uroczystością, 
w którą zaangażowani są rodzice jest pasowanie 
na ucznia. Na ten dzień uczniowie klasy I czekają 
bardzo niecierpliwie, ponieważ zdają nie tylko 
swój ,,pierwszy szkolny egzamin’’ przed dyrek-
torem szkoły, nauczycielami, ale i przed  rodzi-
cami. Uroczystość tę poprzedzają różnorodne  
przygotowania – uczniowie poznają swoją szko-
łę, kolegów, swoje prawa, ale też i obowiązki. 
Wspólnie z wychowawcą przygotowują również 
całą uroczystość. Rodzice zajmują się słodkim po-
częstunkiem i kupują drobne upominki dla no-
wych pierwszoklasistów. Po niezwykle wzrusza-
jącej uroczystości wykonuje się  grupowe zdjęcie, 
które stanowi pamiątkę na całe życie nie tylko dla 
pierwszoklasisty, ale i dla całej jego rodziny.  

Kolejną uroczystością, która nie może się obyć 
bez pomocy naszych nieocenionych rodziców 
jest wigilia środowiskowa. Do wigilijnego stołu 
w Szkole Podstawowej w Dąbrówce zaprasza się 
przede wszystkim osoby  starsze i samotne, o któ-
rych  nie ma komu pamiętać, zaprasza się  przed-
stawicieli władz gminy i instytucji pomagających 
naszej szkole. Ważnymi gośćmi są ksiądz pro-
boszcz Stanisław Grosfeld, jak również nauczy-
cielki, które przebywają obecnie  na emeryturze. 
Podczas wigilii uczniowie wystawiają  wigilijne 
jasełka. Później następuje moment wspólnego 
śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem, który 
stanowi czynnik integrujący społeczność szkolną 
i lokalną.  

W szkolnym kalendarzu szkoły tak bardzo 
nastawionej na współpracę z rodzinami swo-
ich uczniów nie może zabraknąć Dnia Babci  
i Dziadka. Dla szkoły jest to święto o wyjątko-
wym uroku, które łączy ze sobą aż trzy pokole-
nia. Wnuczęta mogą podziękować swoim bab-
ciom i dziadkom za ich  miłość, wyrozumiałość 
i każdą poświęconą im chwilę, a rodzice zajmują 
się przygotowaniem poczęstunku i dbają  o do-
bre samopoczucie o zaproszonych gości. Swoją 
postawą i zaangażowaniem uczą tym samym 
dzieci szacunku do starszych. Co roku dzieci z 
,,zerówki’’ oraz uczniowie klas I-III recytują wier-
sze i śpiewają okolicznościowe piosenki, a zespół 
folklorystyczny ,,Nowe latko’’, który od kilku lat 
działa w szkole,  dzięki współpracy z GOK-O  
i instruktorem Janem Kanią, porywa wszystkich 
zebranych do tańca i wspólnego  śpiewu. Po tych 

występach babcie i dziadkowie zostają obdaro-
wani własnoręcznie wykonanymi upominkami. 
Oprócz wnucząt życzenia babciom i dziadkom 
składa Ewa Czerkas, dyrektor szkoły , która jak 
zwykle czuwa nad wszystkim. 

Jeszcze jedną okazją do zacieśniania więzi po-
między  szkołą a rodzinami jest Festyn Rodzinny 
organizowany z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki 
oraz Dnia Ojca. W tym roku odbył się w niedzielą 
5 czerwca, na placu przy szkole. Mimo straszne-
go upału na wspólną zabawę przybyło bardzo 
wielu rodziców i seniorów. Jak co roku podczas 
festynu zbiera się  fundusze na rzecz szkoły,  

Jesteśmy jedną, szkolną rodziną

Z przepustką do pracy 
Zakończył się kolejny rok szkolny w pla-

cówkach, które tworzą Zespół Szkół w Lelisie. 
Jak co roku w gronie tych, którzy otrzymali 
świadectwa ukończenia szkoły znaleźli się 
absolwenci zasługujący na świadectwo z czer-
wonym paskiem. Publikujemy ich nazwiska 
licząc na to, iż uzyskują przepustkę do pracy 
i dalszej edukacji. 
Technikum Drogownictwa
1. Marta Dawid  - średnia ocen  4,52,
2.Aneta Świdwa  - 4,41,
3.Monika Kosakowska - 4,29, 
4. Anna  Kraśniewska - 4,12,
Uzupełniające Technikum w zawodzie tech-
nik agrobiznesu:



Rodzinnie, radośnie i upalnie
a przy okazji kadra pedagogiczna integruje się  
i poznaje z rodzicami poprzez wspólne przygo-
towania, zabawę i rekreację. Festyn jest również 
okazją do przedstawienia rodzicom dorobku 
uczniów naszej szkoły. W części rekreacyjno - 
sportowej rodzice i dzieci biorą udział w rodzin-
nych torach przeszkód oraz wyścigach na we-
soło. W tym roku ,,Turniej Rodzinny’’ wygrała 
rodzina p.p. Puławskich. 

 - Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i już dzi-
siaj zachęcamy inne rodziny do wzięcia udziału 
w przyszłorocznym turnieju. Dziękujemy rów-
nież wszystkim mamom, które przygotowały 
słodki poczęstunek dla uczestników festynu oraz 
wszystkim, którzy pomogli w jego organizacji – 
dziękowała na zakończenie rodzinnego festynu 
dyr. Ewa Czerkas.  

Kalendarz uroczystości szkolnych zamyka 
pożegnanie uczniów klasy VI, którzy z małych, 
roześmianych dzieciaczków wyrośli na poważ-
nych, młodych ludzi, pełnych pasji, marzeń, 
otwartych na świat i wrażliwych na krzywdę 
ludzką. Niestety, niekiedy wraz z uczniami od-
chodzą również rodzice, którzy nie mają więcej 
dzieci i ich zaangażowanie w życie szkoły już się 
nie powtarza, a szkoda, bowiem zdobyte w tym 
czasie doświadczenie może się przydać szkole 
w dalszym życiu i może stanowić wielką pomoc 
dla nauczycieli w pracy z uczniami. Jednocześnie 
dyrektor, uczniowie i rodzice tworzący rodzin-
ną i szkolną społeczność SP Dąbrówka składają 
serdeczne podziękowania: Fundacji Omnibus, 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego  
w Ostrołęce oraz państwu Szczepanek z Durla-
sów za dotychczasową współpracę i zaangażo-
wanie. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc 
finansową i życzliwość. Świadomość tego, że 
tak wiele osób i instytucji wspiera nas słowami, 
życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często 
i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją  
i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wy-
konywać swoją pracę.

Dlatego też z okazji kończącego się roku 
szkolnego oraz korzystając z łamów ,,Wieści 
Gminnych’’ wszystkim rodzicom, którzy w przy-
szłym roku szkolnym nie pojawią się  w murach 
naszej szkoły oraz tym rodzicom, którzy będą  
z nami nadal dedykujemy ten cytat:

,,Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie moż-
na zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, 
pamięcią i słowem “d z i ę k u j e m y”.

Oprac. Malwina Tykałowicz
Fot. Antoni Kustusz, archiwum szkoły 

Tegoroczne obchody rodzinnych dni Mat-
ki, Taty i Dziecka stały się okazją nie tylko 
do lokalnych, szkolnych uroczystości, ale 
zaowocowały także bardzo różnorodnymi i 
atrakcyjnymi festynami, które odbyły się 5 
czerwca przy szkołach w Dąbrówce, Łęgu 

Przedmiejskim i Olszewce. Było bardzo 
upalnie, ale  przede wszystkim rodzinnie i 
ciekawie. Każda szkoła chciała pokazać swe-
mu środowisku to co ma najlepszego, zapre-
zentować swój dorobek, a przede wszystkim 
wyrazić wielką miłość i wdzięczność dla 
rodziców. ,,Oby wesoło, jak dzień dzisiejszy 
minęły dalsze wspólne lata, bo nie ma nic na 
świecie droższego, niż dziecko, mama i jego 
tata’’ – śpiewały dzieci w Łęgu Przedmiej-
skim przy wtórze dorosłej widowni. 

W Dąbrówce, zgodnie z zakrojonym na 
szeroką skalę programem współdziałania 
z rodziną (zob. s. 6-7) przygotowano wido-
wisko teatralne, a także liczne konkursy dla 
dzieci i dorosłych, w których gorąco okla-
skiwano zarówno przedszkolaków, jak i 
dyskotekowych mistrzów tańca. A wszystko 
pod hasłem ,,Bądźmy razem’’. O okoliczno-
ściach obchodów przypominały wystawy 
w budynku szkoły, w tym także wystawa 
zdjęć zrobionych w trakcie roku szkolnego, 
które można było wykupić jako składkę na 

wycieczkę szkolną. Wszystkich częstowano 
smakowitymi ciastami, które przygotowały 
słynące z takich umiejętności mamy. Dyrek-
tor Ewa Czerkas witała gości i wykonawców 
dobrym słowem, a ile napstrykano zdjęć, to 
aż trudno policzyć. Prowadząca, Wiktoria 
Bubrowiecka zapraszała do występów ze-
spół ,,Nowe Latko’’ z GOK-O, wykonawców 
współczesnej legendy ,,Rys, Czech i Lech’’, a 
także programu TV ,,Mam talent’’ oraz bajki 
,,Nie płacz koziołku’’, a do tego Malwina Ty-
kałowicz zaprosiła do Turnieju Rodziców.

W Łęgu Przedmiejskim przygotowano 
obchody dwuczęściowe. Najpierw spotkano 

się w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie 
Gimnazjum zaprezentowali w kilku języ-
kach widowisko artystyczno-językowe ,,Cin-
darella’’ podsumowujące szkolny program 
,,Gimnazjum Wspierające Uzdolnienia’’ w 
reżyserii nauczycieli języków obcych i wf: 
Doroty Śledzik, Agnieszki Staśkiewicz, ks. 
Pawła Sobotki, Katarzyny Ziemieckiej. Swoje 
talenty zaprezentowali także gimnazjaliści 
z  Młodzieżowej Akademii Umiejętności, a 
rodzice obejrzeli efekty realizacji programu 
,,Szkoła Wspierająca Uzdolnienia’’, który 
prowadzili nauczyciele edukacji wczesnosz-
kolnej i klas IV – VI: Barbara Bartold, Ali-
na Marzewska, Marzena Kowalska, Anna 
Bieńkowska. Niejednej mamie łza zakręciła 
się w oku z radości. A będzie jeszcze cieka-
wiej, przekonywała wszystkich dyr. Marze-

na Tuszyńska-Kubeł, prezentując zwiastun 
nowego projektu edukacyjnego dla Szkoły 
Podstawowej ,,Szkoła startu do kariery’’ , a 
także emisję filmu z realizacji projektu ,,Prze-
rwa z naturą’’ przygotowanego przez Artura 
Grzybowskiego z uczniami gimnazjum, któ-
rzy wykonali otwierany tego właśnie dnia 
przyszkolny skalniak i ogród.  

Po tak bogatym wstępie przeniesiono 
się na plac przy szkole, gdzie pod hasłem 
,,Grunt to rodzinka’’ bawiono się na festynie 
z występami uczniów, pokazami karate, pre-
zentacją możliwości strażaków i policjantów, 
z pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Jed-
nym słowem swobodnie i wesoło,  dla każdej 
rodziny. 

W Olszewce, mimo transparentu ,,Protest 
rodziców’’, a może właśnie dlatego,  spotka-
nie w sali gimnastycznej pod hasłem ,,Dzień 
Rodziny’’ było bardzo liczne i radosne. Po 
okolicznościowym występie maluchów i 
starszaków, w którym wychwalali zalety 
swoich Mam i Tatusiów, wszyscy spotkali się 
przy grillu na szkolnym boisku. Pogoda do-
pisywała, więc i humory także były radosne. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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i dalszej edukacji 
1.Przemysław Parzych  - 4,4,
2.Piotr Pieklik  - 4,1, 
3.Danuta Banach  - 3,9, 
4. Aneta Biegaj - 3,7, 
Liceum Profilowane (profil ekonomiczno - 
administracyjny)
1. Mariola Perzanowska  - 4,4, 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
1. Bogusława Gawryś  - 4,45,
2.Hanna Krapa - 4,43,
3.Dorota Parzych  - 4,29, 
4.Mariola Parzych  - 4,1, 
5.Magdalena Samsel - 4,0,
6.Grzegorz Łachacz  -  4,0.

Oprac.: K. Szymczyk
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Czytanie otwiera nas na świat

Nowości czekają na wakacyjnych czytelników 

Majowy Tydzień  
Bibliotek w Łęgach 

Tegoroczny X Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom, ogłoszony po raz kolejny 
przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta 
dzieciom”,   nie mógł pozostać  bez echa rów-
nież w Filii Bibliotecznej w Obierwi. Tym razem 
spotkania z książkami zorganizowano go przy 
współpracy z nauczycielami,  jako jedną z form  
realizowanej w Szkole Podstawowej w Obier-
wi innowacji pedagogicznej. Tygodniowy cykl 
imprez zainaugurowały kalambury literackie 
w postaci zabaw dla klas 0-III. Mali czytelnicy 
mogli wykazać się znajomością literatury dla 
dzieci; głównie baśni, wierszy polskich klasy-
ków, a przy okazji popisać się swymi umiejęt-
nościami plastycznymi. Spotkanie to przyniosło 
wiele emocji oraz pokazało, że najmłodsi czy-
telnicy naszej biblioteki świetnie orientują się 
w działach literackich do nich adresowanych. 
Dlatego właśnie rozpoznawanie utworów nie 
sprawiało większych trudności, bowiem często 
wystarczył zarys ilustracji, aby odgadnąć za-
szyfrowany tytuł.  

Trudno jednak sobie wyobrazić tydzień 
czytania bez głośnego czytania, a więc spotkań 
z cyklu „Głośno czytamy dzieciom”. Tym ra-
zem,  na zaproszenie nauczycielki - Katarzyny 
Dziekońskiej,  do biblioteki przybyli dwaj tatu-
siowie uczniów z klasy II. Robert Niedźwiecki, 
funkcjonariusz warszawskiej policji czytał 
fragment książki „Mikołajek ma kłopoty”, a 
przy okazji prezentował wywołujące wiele 
emocji policyjne akcesoria. Z błyskiem w oczach 
przymierzały czapkę, kamizelkę kuloodporną, 
kajdanki, oglądały sygnalizatory służące do 
zatrzymania pojazdu do kontroli.    Podczas 
spotkania nasz gość opowiadał o swojej pracy, 
mówił jakie warunki trzeba  spełniać, aby pra-
cować w zawodzie policjanta. Podczas wizyty 
funkcjonariusza policji nie mogło zabraknąć 
pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze, 
jakże ważnego w edukacji młodego człowieka. 
Dzięki tej rozmowie dzieci przypomniały sobie  
zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni. 

Biblioteka Gminna  dokonała zakupu 112 
książkowych nowości.  Są to prawdziwe hity na 
wakacje: m. in. dla dorosłych:  znakomita trylo-
gia kryminalna, niezwykła powieść  L.GW Per-
sson pt. W innym czasie w innym  życiu, Swo-
bodny upadek jak we śnie, Między tęsknotą 
lata a chłodem zimy; wstrząsająca historia Po-
lki, która poślubiła muzułmanina pt. Arabska 
żona  i jej kontynuacja Arabska córka; dowcipna  
i ciepła powieść dla miłośników czworonogów 
- powieść Doroty Sumińskiej Świat według 
psa, której narratorem jest pies jamnik; Żyjący 
z wilkami - powieść Shaun Ellis o życiu wil-
ków i wśród wilków, bowiem autor opisuje 

Już po raz ósmy Filie Biblioteczne GBP w 
Łęgu Przedmiejskim i w Łęgu Starościńskim 
włączyły się w ogólnopolską akcję popula-
ryzacji książki i czytelnictwa pod nazwą TY-
DZIEŃ BIBLIOTEK. Co roku akcja ta przyjmu-
je inne hasło wiodące, które wskazuje na jakich 
obszarach działalności bibliotek skupiona jest 
szczególna uwaga organizatorów. Hasło te-
gorocznego Tygodnia Bibliotek to: „Bibliote-
ka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę” 
przypomniało mieszkańcom naszych wsi, że 
do biblioteki można łatwo dotrzeć, gdyż znaj-
dują się one w centralnych punktach miejsco-
wości, udostępniają księgozbiory w dogod-
nych godzinach, zapewniają bezpłatny dostęp 
do różnych zbiorów i internetu. Atutem bi-
bliotek publicznych jest bowiem ich szeroka 
dostępność i powszechność korzystania oraz 
uniwersalny charakter zbiorów.

W tym roku z okazji ,,Tygodnia Bibliotek’’ 
11 maja w filii w Łęgu Przedmiejskim zorga-
nizowano akcję „Noc w Bibliotece”. Drzwi na-
szej biblioteki otwarte były dla czytelników od 
9.00 aż do 23.00! Na wszystkich odwiedzają-
cych czekały słodkie niespodzianki, a najmłod-
si czytelnicy mogli stworzyć prace plastyczne  
pod hasłem „Biblioteka moich marzeń”. Dla 
ułatwienia czytelnikowi wyszukania interesu-
jących pozycji wykonano także dwie  wystaw-
ki prezentujące nowości książkowe w zbiorach 
bibliotecznych. Warto odnotować, że skromne 
progi filialnej biblioteki  odwiedziło tego dnia  
60 osób i zarejestrowano 7. nowych czytelni-
ków, dzięki czemu akcja zakończyła się peł-
nym sukcesem.

Ponadto w maju odbyły się czterokrotnie 
zajęcia biblioteczne, w których uczestniczyło 
36 osób oraz 2 razy zajęcia „Książka uczy i 
bawi” organizowane specjalnie dla najmłod-
szych czytelników z klasy 0 (ogółem 60 osób). 

Natomiast filia biblioteczna w Łęgu Staro-
ścińskim , w celu rozbudzania zainteresowań 
czytelniczych, zorganizowała dwa konkursy 
skierowane do uczniów Szkoły Podstawo-
wej. Pierwszy z nich: „Baśnie wielu pokoleń” 
sprawdzał wiedzę uczniów, natomiast w dru-
gim pt. „Moja najpiękniejsza baśń”  uczniowie 
mogli wykazać się  własnym talentem literac-
kim. W konkursie wiedzy zwyciężyli następu-
jący uczniowie: Sebastian Szczubełek, Kacper 
Staśkiewicz oraz Damian Szczubełek.  Naj-
większym talentem literackim wyróżniła się 
Wiktoria Puławska- uczennica klasy IV. 

Janina Mielnicka i Michalina Arcichowska 
Fot. archiwum 

Dodatkowo zostały wyposażone przez naszego 
gościa w foldery ilustrujące zasady bezpiecz-
nego poruszania się w ruchu ulicznym w mie-
ście a także bezpieczeństwa uczniów w czasie 
zbliżających się wakacji, odpowiedzialności za 
siebie i innych. Pomocna okazała się bardzo cie-
kawa prezentacja multimedialna. 

Podczas kolejnego spotkania gościliśmy 
Janusza Kaczyńskiego – funkcjonariusza Biu-
ra Ochrony Rządu. Po odczytaniu fragmentu 
książki „Mateuszek” przybliżył słuchaczom 
tajniki swojej pracy. Spotkanie urozmaiciła pro-
jekcja filmu dotyczącego pracy służb BOR-u 
podczas wizyty w naszym kraju Baraka Oba-
my – prezydenta USA. Obrazy ukazujące się 
na kolejnych  kadrach komentował na bieżąco 
nasz gość

Nowością zorganizowaną w tym roku w 
bibliotece był Maraton Czytania. Uczestniczy-
li w nim  prawie wszyscy  uczniowie szkoły 
podstawowej. Łącznie trwał cztery godziny, a 
rozpoczęty został przez szóstoklasistów już o 
godz. 8.00. Uczestnicy zmieniali się na każdej 
kolejnej godzinie lekcyjnej. Wytrwale przez 45 
minut cicho czytali wybraną przez siebie książ-
kę z bibliotecznej półki. Niektórzy z „maratoń-
czyków”  postanowili kontynuować rozpoczęte 
lektury w zaciszu domowym, dlatego też wy-
pożyczali je do domu. Mając to na uwadze na 
pewno powtórzymy „czytelniczy bieg” za rok.

Tekst i fot. Bożena Załęska

własne przeżycia wśród stada tych zwierząt – 
kojarzonych raczej ze strachem i złością; Niebo 
nad Maralal – powieść o zakochanej turystce z 
Hanoweru w egzotycznej Kenii, która stała się 
jej drugim domem oraz powieść oparta na fak-
tach  pt. Wyspa Kanibali - autor Nicolas Werth 
spisał  w niej relacje świadków o deportacjach 
i śmierci na Syberii. Mamy także u – nową po-
wieść Cobena Na gorącym uczynku oraz cieka-
we poradniki dla rodziców: Zabawy z mamą, 
Zabawy z tatą, a także trzy książki o pielęgnacji 
urody: Sztuka makijażu, Pielęgnacja paznokci, 
Pielęgnacja skóry. 

Dla dzieci i młodzieży pozycje warte prze-
czytania to m.in. cztery  części fantastycznej 
powieści R. Gordon: Tunele, Tunele głębiej, Tu-
nele bliżej i Tunele otchłań, P. Boręsewicz  Czy 
wojna jest dla dziewczyn? – historia Eli, którą 
pewnego dnia zaskoczyła II wojna światowa 
i bardzo popsuła jej dzieciństwo, Kosmiczne 
wakacje, Motyl w podróży, Klara właścicielka 
konia, Dora i skarb i wiele innych. Zapraszamy 
więc na wakacyjne odwiedziny do biblioteki 
(BS) 

Fot. Antoni Kustusz 



Przez słuch do wyobraźni 

Ścieżkami Czesława Miłosza

Na gościnnych występach 

W ciasnym pomieszczeniu biblioteki w 
Obierwi 18 maja zagościli liczni goście z 
Biblioteki Miejskiej w Ostrołęce i z gminy, 
a także ze szkół w gminie. Powodem było 
zorganizowanie bardzo interesującej pre-
zentacji twórczości Czesława Miłosza, któ-
rą przygotowali uczniowie ZS w Obierwi 
z okazji obchodzonego Roku Czesława 
Miłosza, a także podsumowanie wyni-
ków gminnego konkursu plastycznego 
,,Ścieżki losu, ścieżki życia Czesława Mi-
łosza’’. Wszystkim laureatom gratulował 
Stefan Prusik, główny specjalista UGm. i 
przewodniczący Rady Powiatu.   Uczest-
nicy konkursu  mieli za zadanie wykonać 
dowolną techniką (także komputerową) 
plakat promujący obchody roku Miłosza. 
Zgodnie z regulaminem prace uczniów 
oceniane były w dwóch kategoriach wie-
kowych. W związku z tym, że w więk-
szości prac dominowała grafika, a nie 
obraz, jak to na plakat przystało, Komi-

Orkiestra Kurpiowska, występująca 
pod kierownictwem Jana Kani i zespół 
wokalno-muzyczny Komitywa, którego 
założycielem jest instruktor Jarosław Kra-
ska koncertowały 12 czerwca w podlaskiej 
gminie Mały Płock. 

Mały Płock leży na pograniczu kultur, 
toteż sami mieszkańcy twierdzą, iż nie 
wiedzą co jest im bliższe; czy Kurpie czy 
Podlasie. Podczas imprez chętnie oglądają 
występy zespołów z Kurpi oraz podejmu-
ją próby wspólnego śpiewania. Orkiestra 
Kurpiowska, na co dzień przygotowu-
jąca się do występów w GOK-O Lelis,  
zachwyciła publiczność swoją muzyką, 
śpiewem, a także ilością harmonii peda-
łowych. Zespół Komitywa zaprezentował 
pieśni biesiadne, znane przez większość 
odbiorców. Zarówno Orkiestrę, jak i Ko-
mitywę nagrodzono wielkimi brawami.

Dziękujemy bardzo Wójtowi Gminy 
Mały Płock - Józefowi Dymerskiemu i 
Dyrektor GOK Janinie Czarnikowskiej za 
miłe przyjęcie i gościnę. 

Anna Ogniewska
Fot. archiwum 

sja postanowiła nie przyznawać 
I miejsc.  Oto wyniki konkursu: 
kategoria szkoły podstawowe:  
II miejsce,  Kinga Lenda i Domi-
nika Suchecka, kl. VI Szkoła Pod-
stawowa w Obierwi; III miejsce, 
Angelika Dzięgielewska, Szkoła 
Podstawowa w Obierwi kl. VI; wy-
różnienia: Martyna Bakuła Szkoła 
Podstawowa w Białobieli, Paulina 
Grzejka i Natalia Trzeciak Szkoła 
Podstawowa w Białobieli; kate-
goria gimnazjum: II miejsce, Ma-
teusz Wiśniewski, kl. I Publiczne 
Gimnazjum w Obierwi; III miejsce, 
Justyna Murach i Kinga Sobieraj, 
Publiczne Gimnazjum w Obierwi; 
wyróżnienia: Klaudia Krystian, kl. 
I Publiczne Gimnazjum w Lelisie, 
Anna Sawczuk i Paulina Murach, 
Publiczne Gimnazjum w Obierwi. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

W  ramach VIII Ogólnopolskich Obchodów 
Tygodnia Bibliotek 12 maja odbyło się  cieka-
we spotkanie w Bibliotece w Lelisie. Ucznio-
wie klasy II  Szkoły Podstawowej w Lelisie 
mieli okazję zapoznać się z treścią dwóch ksią-
żek : Jana Kucharskiego „ Wawa i jej pan” oraz 
Wioletty Piaseckiej „Sześć życzeń Natalki”,  

które głośno czytali zaproszeni goście: Stefan 
Prusik – przewodniczący Rady Powiatu oraz 
Anna Ogniewska – dyrektor GOK-O w Lelisie. 
Lektorzy wypadli znakomicie: dzieci ze sku-
pieniem słuchały  a po zakończeniu chętnie 
opowiadały swoje wrażenia z tej niecodzienne 
lektury. (BS)
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Przepraszam za geografię
W informacji o wspaniałym występie Natalii 
Prusińskiej w konkursie ,,Zanim zaśpiewasz 
pieśń Chopina’’ (WGm. 3/2011) wkradł się 
geograficzny błąd. Natalka jest bowiem uczen-
nicą Szkoły Podstawowej w Białobieli, a nie 
jak błędnie podałem w Łęgu Starościńskim. 
Podobny ,,geograficzny’’ błąd powstał w wy-

kazie laureatów III Powiatowego Konkursu 
Języka Angielskiego, gdzie okazało się, że Da-
niel Zamojski nie jest uczniem szkoły w Łęgu 
Przedmiejskim, ale uczy się angielskiego w SP 
w Olszewce. Za powstałe nieporozumienie 
serdecznie przepraszam.

Antoni Kustusz  



Nasi nowi czytelnicy 

Kurpiowskie  
Prezentacje Artystyczne 
z przygodami

Tegorocznie Kurpiowskie Prezentacje Ar-
tystyczne nie tylko odbyły się w terminie da-
lekim od świąt wielkanocnych, bo 15 maja, ale 
także zamiast zapowiadanych występów na 
scenie przy ,,Kupcu’’  przeniesiono je do Sali 
OCK w Ostrołęce, co zmusiło niektórych wy-
konawców do biegania i szukania właściwego 
miejsca koncertu. Ale wszystko skończyło się 
szczęśliwie, tym bardziej że w gronie starych 
znajomych prezentujących walory folkloru 
kurpiowskiego nie takie rzeczy się widziało. 
W tegorocznych prezentacjach gminę Lelis 
reprezentowali: soliści - Mariola Ogniewska 
(III miejsce), Tomasz Grzegorczyk (II miejsce), 
Henryk Kulesza (wyróżnienie), Jerzy Dawid 
oraz grupa śpiewacza dziewcząt i chłopców z 
zespołu „Nowe Latko”. Było, jak zwykle bar-
dzo sympatycznie i rodzinnie, a o to przecież 
chodzi. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Wsłuchani w nauki swego patrona 
Jubileusz X-lecia nadania imienia kard. Ste-

fana Wyszyńskiego Zespołowi Szkół w Lelisie 
obchodzony uroczyście 26 maja  stał się dobrą 
okazją dla społeczności uczniowskiej, grona 
rodziców oraz  Rady Pedagogicznej do poka-
zania dorobku szkoły, wyróżnienia laureatów 
różnych konkursów, a także zaprezentowa-
nia gimnazjalnego projektu edukacyjnego, 
który w postaci okolicznościowego spektaklu 
przygotowali i wykonali uczniowie kl. II a 
pod opieką wychowawcy Marka Prusaczyka i 
Jolanty Olkowskiej. W uroczystości, którą po-
przedziła Msza św. koncelebrowana przez JE 
bspa Tadeusz Bronakowski i  ks. Stanisława 
Grosfelda, który zastąpił chorego proboszcza 
ks. kan.  Franciszka Lesieckiego, uczestniczyli 
wójt gminy Stanisław Subda, przedstawiciele 
kuratorium oraz delegacje szkół im. Stefana 
Wyszyńskiego wraz z pocztami sztandaro-
wymi. Po przemarszu z kościoła parafialnego  
przy pamiątkowym kamieniu poświęconym 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelisie 
15 czerwca odbyło się  uroczyste pasowanie na 
czytelnika. Do biblioteki zawitała klasa I SP w 
Lelisie licząca 30 uczniów razem ze swoją wy-
chowawczynią Jolantą Białobrzeską. Najpierw 
dzieci wysłuchały pogadanki o korzyściach z 
czytania książek a następnie każdy z uczniów, 
już  indywidualnie został pasowany na czytel-
nika biblioteki, poprzez dotknięcie książką w 
prawe ramię. Każdy też otrzymał pamiątko-
wy dyplom oraz książkę. Grono czytelników 
w GBP Lelis zwiększyli: Babiel Kacper, Cho-
roszewski Wojciech, Dmoch Anna,  Duszak 
Natalia,  Ejzemberg Izabela, Gers Małgorzata, 
Gontarzewska Patrycja, Gromek Małgorzata, 
Kaczyńska Julia, Kaliszewski Michał, Kowal-
czyk Cezary,  Koziatek Anna, Kuberska Mał-
gorzata, Kula Łukasz, Krystian Julia, Mąka Do-
minik, Mrozek Milena, Mrozek Oliwia, Mróz 
Sebastian, Nalewajk Anna, Nalewajk Alek-
sandra, Orzechowski Piotr, Parzych Adrian, 
Parzych Jakub, Prachniak Julia, Sęk Sandra, 
Szymańska Sylwia, Tkacz Ksawery, Traczew-
ska Karolina i  Trzaska Martyna. Gratulujemy 
i życzymy młodym czytelnikom wielu mądro-
ści i radości z przeczytanych  z książek.

Barbara Sęk, fot. Tomasz Szczubełek 

pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego złożono 
kwiaty oraz modlono się w intencji beatyfikacji 
patrona szkoły. 

W trakcie apelu okolicznościowe, któ-
ry otworzyła dyr. Urszula Laska, wręczono 
uczniom ZS w Lelisie  nagrody w konkursach  
zorganizowanych z okazji Dnia Patrona. Na-
grody otrzymali: konkurs plastyczny ,,Patron w 
oczach uczniów’’:  1m. Edyta Kaliszewska - VI 
SP, 2m. Kinga Żubrowska - VI SP, 3m.Paulina 
Kurpiewska - III PG, 4m. Anna Olkowska - III 
PG,5 m. Hubert Nałęcz - II PG;  konkurs wie-
dzy ,,Nasz Patron’’: 1m.Natalia Mąka – SP, 2m 
. Marlena Dziurawiec – SP, 3m.Natalia Parzych 
– PG, 4m.Monika Mażewska - PG. Ponadto  Na-
talia Parzych z klasy I PG otrzymała wyróżnie-
nie w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym 
,,Prymas Wyszyński. Drogi Pamięci’’, za przy-
gotowanie pracy pisemnej pt. Prymas Wyszyń-
ski w pamięci i przestrzeni mojej miejscowości.

Tekst i fot. Antoni Kustusz



Jak rozmawiać trzeba z czworonożnym przyjacielem

Posterunek z nowym  
komendantem  

Z ekologią za pan brat

Przedsiębiorco – nie jesteś sam

Uczniowie kl. II i III Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrówce za zgodą swoich rodziców 
uczestniczyli 20. kwietnia w programie pod 
nazwą „Jak rozmawiać trzeba z psem”, reali-
zowanym  w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez 
UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Szkolenie zostało przeprowadzone 
przez  panie Małgorzatę Stachowiak i Mag-
dalenę Stoma-Pawelec. Zajęcia te dotyczyły 

    Nowym kierownikiem posterunku 
policji w Lelisie od 2 maja został sierżant 
sztabowy Krzysztof Samul, który służbę 
w policji pełni od 2001r. Swoją zawodową 
drogę Krzysztof Samul rozpoczął w Kadzi-
dle, a następnie służył w Łysych. Nowy ko-
mendant  jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie na kierunku bezpieczeń-
stwo wewnętrzne. Jest żonaty i ma 6-letnią 
córeczkę. Jego hobby to prawo oraz sport 
ze szczególnym uwzględnieniem jazdy ro-
werem. Stanowisko kierownika posterunku 
w Lelisie K. Samul objął po asp. szt. Dama-
zym Więcku, który po ponad trzydziestolet-
niej owocnej służbie odszedł na emeryturę. 
   Po podpisaniu odpowiednich dokumentów 
i zgłoszeniu się do gminy  Krzysztof Samul 
spotkał się z wójtem gminy Stanisławem  Sub-
dą, który pogratulował mu kolejnej nominacji 
i wyraził przekonanie, iż mianowanie nowego 
komendanta kończy dyskusję nad potrzebą 
utrzymania posterunku policji w Lelisie. (ak)

Fot. archiwum 

Tegoroczny Gminny Turniej Wiedzy Ekolo-
gicznej dla gimnazjalistów odbył się 19 kwiet-
nia w Zespole Szkół w Lelisie. Po emocjonują-
cych zmaganiach zwyciężyło PG Lelis 
z dorobkiem 62 pkt., przed PG Obier-
wia – 52 pkt. i PG Łęg Przedmiejski 
– 51 pkt. W rywalizacji indywidu-
alnej najlepsi byli reprezentanci ZS 
Lelis: Cezary Kaliszewski i Karolina 
Chaberek, którzy zdobyli po 22 pkt. 
oraz Marta Stenka – 21 pkt. Najlep-
szy fotoreportaż o odpadach pt. Jak 
mieszkańcy gminy Lelis radzą sobie 
z odpadami, przygotowała drużyna 
PG Obierwia, przed Łęgiem Przed-
miejskim i Lelisem. Dodajmy, że kon-
kurs ten został włączony do progra-

Jak poinformowali20 czerwca w trakcie sesji 
Rady Gminy przedstawiciele Rady Regionalnej 
NOT w Ostrołęce został uruchomiony Punkt 
Konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób za-
mierzających rozpocząć działalność gospodar-
czą. Punkt świadczy bezpłatne usługi informa-
cyjne dotyczące podejmowania, wykonywania 
oraz rezygnacji z prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi dotyczące informacji na 
temat możliwości uzyskania wsparcia na re-
alizację projektów ze środków publicznych, na 
temat możliwości i zasad uzyskania usług spe-

mu projektów edukacyjnych w tych szkołach, 
a nagrody ufundował Wójt Gminy.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

cjalistycznych, a także wielu innych. 
   - Projekt jest współfinansowany ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 
każdy, kto chce uzyskać informację związaną 
z prowadzeniem działalności gospodarczej lub 
jej uruchomieniem może być klientem naszego 
Punktu Konsultacyjnego – oświadczyły Hanna 
Kuć i Marzanna Harasimczuk z ostrołęckiej Fe-
deracji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT. Więcej: www.notostroleka.pl, e-mail:pk@
notostroleka.pl, Tel. 29 764 5858 wewn. 36 lub 
29-764 34 42. (ak) 

takich ważnych zagadnień, jak  profilaktyki 
pogryzień przez psy, codziennej opieki nad 
psem, zrozumienia zachowań i języka psów 
oraz zasad kontaktów z obcym psem. 

Szkolenie uczniów miało charakter zaba-
wowy. Podczas pogadanki uczestnicy zajęć  
dowiedzieli się o rasach psów i ich roli w ży-
ciu człowieka. Do uważnego oglądania filmu 
edukacyjnego, który być częścią programu 
zajęć,  dzieci zostały zachęcone informacją o 

udziale w konkursie: Czy wiesz jak rozma-
wiać trzeba z psem? 

Po obejrzeniu prezentacji wszystkie dzie-
ciaki były bardzo aktywne. Chętnie i wyczer-
pująco udzielały odpowiedzi na zadawane 
pytania, demonstrowały właściwe postawy i 
zachowania w kontaktach z psami, szczegól-
nie tymi nieznanymi. Wykazały się także  wie-
dzą na temat opieki nad zwierzętami latem i 
zimą, pielęgnacji psów  i bezpiecznych zacho-
wań w kontakcie z obcym psem. W trakcie 
zajęć dzieci nauczyły się również,  jak postę-
pować z psem, jak odczytywać komunikaty 
psiego języka, jak uchronić się przed atakiem 
psa, a także nabyły umiejętność uniknięcia 
pogryzienia. Sposób ,,na żółwika’’ okazał się 
rewelacyjny.

Ze spotkania dzieci wyszły bardzo zado-
wolone. Do domów zabrały dyplomy uczest-
nictwa, psie maskotki i nagrody wygrane w 
konkursie. Za pośrednictwem łamów ,,Wieści 
Gminnych’’ dyrektor szkoły Ewa Czerkas, ro-
dzice i uczniowie kl. II i III składają serdeczne 
podziękowanie organizatorom zajęć i liczą na 
dalszą tak owocną współpracę.

Joanna Duszak
Fot. Joanna Śnietka
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SPORT W GMINIE
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Mamy wreszcie mistrzów Polski w ringo!
Na stadionie sportowym w Sztutowie 

18 i 19 czerwca odbyły się  XXXIX Między-
narodowe Mistrzostwa Polski w Ringo. W 
zawodach startowali najlepsi ringowcy z 23 
klubów oraz reprezentacja Białorusi. W tym 
doborowym gronie doskonale startowali 
reprezentanci naszej gminy, którzy zdobyli 
trzy indywidualne tytuły mistrzowskie oraz 
jeden w dwójce. Mistrzami Polski w swoich 
kategoriach wiekowych zostali: Anna Gra-
la, reprezentująca barwy LUKS ,,Osak’’ Le-
lis w kategorii kadetek, Izabela Kowalczyk 
– LUKS ,,Tygrys’’ Łęg Starościński w kate-
gorii młodziczek, Kamila Duszak – LUKS 
Nasiadki w kategorii żaczek oraz Klaudia 
Orzołek, LUKS Nasiadki, która wraz z Kają 
Medwecką z Legnickiego Towarzystwa Rin-
go zwyciężyła w kategorii dwójek dziew-
cząt do lat 16. GRATULUJEMY!

Dodajmy, że na podium MP stanęli tak-
że: kat. żaczka – 2 m. Wiktoria Kowalczyk 
- ,,Osak’’ Lelis, 3 m. Magdalena Podeszwa - 
,,Tygrys’’ Łęg Starościński; kat. młodziczka: 
2 m. Lidia Kamińska, 3 m. Klaudia Orzołek, 
obie Nasiadki; kat. młodzik: 2 m. Wiktor 
Puławski, Nasiadki, 3 m. Kacper Krzeski, 
Lelis; kat. juniorki: 3 m. Marlena Orzołek, 
Nasiadki; kat. dwójki szkolne dziewcząt 
do lat 16: 2 m. Karolina Siernicka/Anna 
Grala – Nasiadki/Lelis; 

- Warunki rywalizacji były bardzo trud-
ne, bo w trakcie sobotnich eliminacji padał 
rzęsisty deszcz, a do tego zawody rozgrywa-

Lelis biegał razem z Polską
Ogólnopolska akcja pn. ,,Cała Polska bie-

ga’’, która trwała  od 6 do 11 maja,  pozwoliła 
wyraźnie zaznaczyć naszą gminę na ,,biegają-
cej’’ mapie Polski. Na trasach wyznaczonych 
przy szkołach uczniowie rywalizowali w 
biegach na dystansach od 100 m do 1600 m. 
Łącznie w biegach uczestniczyło 799 osób,  w 
tym 39  nauczycieli i rodziców. W poszcze-
gólnych środowiskach, które włączyły się 
do akcji wspólnego biegania uczestniczyło 
uczniów , nauczycieli i rodziców: SP Białobiel 
- 86 uczniów i 3 dorosłych, SP Dąbrówka - 81 

no systemem olimpijskim, co powodowało, 
że w niektórych kategoriach w finałowej 
czwórce musiały ze sobą walczyć koleżanki 
i koledzy z tych samych klubów. Nasi za-
wodnicy odnotowali fantastyczny start, a w 
niektórych kategoriach zdominowali całą 

stawkę i wreszcie zdobyli złote medale – z 
dumą oświadczyła po powrocie ze Sztuto-
wa  niezwykle szczęśliwa, ale i zmęczona 
Sylwia Smilgin – Kamińska.

Tekst Antoni Kustusz
Fot. archiwum 

uczniów i nauczycieli, ZS Lelis- 120 uczniów 
szkoły podstawowej i 80 z gimnazjów, ZS Łęg 
Przedmiejski - 122 uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum, SP Łęg Starościński- 50 
uczniów, SP Nasiadki - 68 uczniów oraz 20 ro-
dziców i nauczycieli, ZS Obierwia- 50 uczniów 
szkoły podstawowej i 52 uczniów gimnazjum, 
SP Olszewka - 60 uczniów i 7 dorosłych. Biegi 
były nie tylko doskonała okazją do integracji 
społeczności szkolnych, ale także dobrej zaba-
wy i wielu wspaniałych pomysłów. (AP)

 Fot. archiwum i Antoni Kustusz
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Mali Olimpijczycy w Białobieli
 W przedszkolu ruch jest czymś natural-

nym. Dzieci w tym wieku nie potrzeba nama-
wiać do wspólnej zabawy, do biegania czy do 
skakania. W trakcie zabaw i ćwiczeń gimna-
stycznych z przedszkolakami można zauwa-
żyć, iż wprowadzenie do ćwiczeń elementów 
współzawodnictwa zachęca je do osiągania 
jeszcze lepszych wyników, pobudza ich am-
bicje, a sprzyjają temu okrzyki, pochwały, 
doping, nagrody, a także wygrana jednego z 
zespołów.

Przekonanie o takich właśnie walorach  za-
bawy połączonej ze sportową rywalizacją leży 
u podstaw podjęcia się przez Szkołę Podsta-
wową w Białobieli organizacji gminnego spo-
tkania Małych Olimpijczyków. W tym roku 17 
maja na boisku szkolnym w Białobieli odbyła 
się już druga  Olimpiada Sportowa Przedszko-
laka pod hasłem „MAŁY OLIMPIJCZYK”, w 
której uczestniczyły dzieci z przed-
szkoli w Nasiadkach, w Łęgu Przed-
miejskim, w Łęgu Starościńskim, w 
Dąbrówce, Lelisie  i Białobieli. Or-
ganizatorami sportowych zmagań 
byli: Monika Parzych i Rafał Kosek. 
Celem olimpiady była popularyzacja 
sportu wśród dzieci, zdrowego trybu 
życia, kształtowanie współzawodnic-
twa i sportowej rywalizacji w duchu 
wspaniałej zabawy. Mimo chłodnej 
pogody młodzi przedstawiciele swo-
ich grup przedszkolnych z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczyli w 
zaplanowanych konkurencjach da-

Z Orlika na krajowe stadiony 

B-klasa
Kogo cieszy środek tabeli?

Przebojem  
do finału Mazowsza

Dzieci, które biorą udział w zajęciach pro-
wadzonych na boisku ,,Orlik’’ w Łęgu Przed-
miejskim zostały zgłoszone do oficjalnych 
Mistrzostw Polski w piłce nożnej w następują-
cych kategoriach: dziewczęta do lat 11, chłop-
cy do lat 11 oraz chłopcy do lat 10. Chłopcy do 
lat 11 zakończyli rywalizację na eliminacjach 
powiatowych, zajmując piąte miejsce. Chłopcy 
do lat 10 również skończyli rywalizację na eta-
pie powiatowym, zajmując trzecie miejsce. Na-
tomiast dziewczęta uzyskały awans do finału 
województwa mazowieckiego  zajmując dru-
gie miejsce w międzypowiatowych, zawodach 
eliminacyjnych które rozegrano 11 maja na 
stadionie miejskim w Przasnyszu.  Dziewczęta 
uległy tam tylko drużynie  ,,Biedronka’’  z SP 
Chudek, pokonując wcześniej UKS Baboszewo 
i SP 4 Przasnysz.

Dobiegły końca tegoroczne rozgrywki pił-
karskiej B-klasy. Reprezentanci naszej gminy, 
piłkarze LUKS Łęg Przedmiejski wypadli w 
nich raczej przeciętnie, zajmując ostatecznie 
czwarte miejsce na osiem starujacych drużyn. 
Zwyciężyli rewelacyjni piłkarze Bartnika My-
szyniec, którzy na 14 meczów odnieśli aż 13 
zwycięstw. Całą statystyke popsuli zawodni-
cy Narwi Zambski Kościelne, którzy wycofali 
się z rozgrywek w połowie rywalizacji.  LUKS 
Łęg Przedmiejski na 14 meczów odniósł 7 
zwycięstw, uzyskał 1 remis i poniósł 6 pora-
żek. Łącznie nasi piłkarze zdobyli 35 bramek, 
a stracili 21, zdobywając łącznie 22 punkty. 
Ostatecznie za plecami bezdyskusyjnie najlep-
szego Bartnika  uplasowały się kolejno: Świt 
Baranowo, LKS Zatory, LUKS Łęg Przedm., 
GUKS Krasnosielc, Jantar Parciaki, Huragan 
Lipniki i Narew Zambski Kościelne. W run-
dzie wiosennej LUKS odnotował następujące 
wyniki: z GUKS Krasnosielc 1:1, z LKS Zatory 
0:4, z Huraganem Lipniki 4:2, z Bartnikiem 
Myszyniec 1:2, Z Jantarem Parciaki 6:0, ze 
Świtem Baranowo 2:0, z Narwią Zambski  3:0 
(v.o.).  (ak) 

 Na boisku wiejskim w Szafarczyskach 
15 maja odbył się finał międzypowiatowy 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ringo szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju 
uczestniczyły drużyny, które wygrały zawo-
dy powiatowe. 

Drużyna ze szkoły w Nasiadkach po wy-
graniu eliminacji gminnych, rejonowych i 
powiatowych broniła tytułów  mistrzow-
skich zdobytych w latach 2009 i 2010. Trzeba 
stwierdzić, że turniej stał na bardzo wysokim 
poziomie. Gra w ringo staje się bowiem coraz 
bardziej popularna, zawodnicy zdobywają 
doświadczenie i coraz trudniej jest walczyć o 
czołowe lokaty. 

Reprezentująca naszą gminę i powiat dru-
żyna z SP w Nasiadkach,  startując w składzie: 
Lidia Kamińska, Klaudia Orzołek, Iza Pę-
dzich, Wiktor Puławski, Konrad Surgiewicz, 
Hubert Mrozek, zajęła po raz trzeci I miejsce 
po uzyskaniu następujących wyników: z SP 
Stare Bosewo 4:1, z SP Czerwonka 5:0, z SP 
Prostyń 5:0, z SP nr 1 Ostrołęka 5:0. 

  W rywalizacji szkół gimnazjalnych o awans 
do finałów Mazowsza  zwyciężyła drużyna z 
Publicznego Gimnazjum w Łęgu Przedmiej-
skim, która występowała w składzie: Paulina 
Siernicka, Kinga Kabacik, Martyna Szymczyk, 
Jakub Staśkiewicz, Konrad Gontarz i Łukasz 
Kamiński. W finale wojewódzkim, który od-
był się 3 czerwca w Ciechanowie,    mimo spo-
rych nadziei, zwłaszcza jeśli chodzi o posta-
wę chłopców, drużynie z  Łęgu nie udało się 
pokonać ringowców z Mogielnicy, którzy po 
raz 11. zostali mistrzami Mazowsza. Ale tytuł 
wicemistrza Mazowsza, po rosnącym pozio-
mie tej dyscypliny sportu w naszym regionie, 
także trzeba uznać za duży sukces.  

Sylwia Smilgin -  Kamińska

W turnieju  wojewódzkim rozgrywanym 
16 maja w Warszawie na obiektach piłkarskich 
w Bemowie nasze dziewczęta walczyły bar-
dzo dzielnie. Niestety nie udało się im wyjść 
z grupy eliminacyjnej. Trzeba podkreślić, że  
rozgrywki stały na bardzo wysokim poziomie, 
a turniejowi finałowemu towarzyszyła bardzo 
sympatyczna i pomysłowa oprawa. Główną 
atrakcją był mecz najlepszych zawodników z 
każdej drużyny przeciwko reprezentacji Po-
lonii Warszawa w składzie, której wystąpili 
Euzebiusz Smolarek, Sebastian Przyrowski, 
Łukasz Piątek, Radosław Mynar, Bruno Co-
utinho oraz trener Jacek Zieliński. Nasz Zespół 
Szkół w Łęgu Przedmiejskim  reprezentowała 
Klaudia Zadroga i wypadła bardzo dobrze w 
rywalizacji z gwiazdami polskiej Ekstraklasy. 
Za udział w tym meczu otrzymała w nagrodę 

wspaniałą piłkę. Wszyst-
kie dziewczęta otrzyma-
ły pamiątkowe medale 
oraz dyplom za udział 
w Finale Wojewódzkim 
Turnieju im. M. Wielgu-
sa. W drodze powrotnej, 
dzięki życzliwości pra-
cowników stadionu uda-
ło się nam zwiedzić sta-
dion Legii Warszawa, co 
było dodatkową,  bardzo 
dużą atrakcją dla naszych 
dziewcząt.

Rafał Kosek
Fot. archiwum 

jąc z siebie wszystko. Pozostali przedszkolacy 
głośno dopingowali swoje drużyny. Na koniec 
tych emocjonujących zmagań ich sportowy 
wysiłek został uhonorowany pamiątkowymi 
dyplomami i nagrodami. Ponadto czekał na 
nich słodki poczęstunek regenerujący siły, a  
przygotowany przez rodziców. 

- Wszyscy bardzo się cieszymy, że na na-
szym szkolnym boisku rozwijają się sportowe 
talenty przedszkolaków. Może w przyszłości 
wyrosną z nich wielcy, prawdziwi Olimpijczy-
cy. Tego im wszystkim życzymy i to dla nich 
będziemy budować przy szkole nowoczesne, 
wielofunkcyjne  boisko – powiedziała na za-
kończenie olimpijskiego spotkania przedszko-
laków Urszula Wielczyk, dyrektor szkoły w 
Białobieli.  

Rafał Kosek
Fot. Antoni Kustusz
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Gminny Punkt  
Konsultacyjny 
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Uzależnień w Lelisie,  
ul. Szkolna 37

Telefony:  029 7611992; 029 7611024 wew.22
Punkt powstał z myślą o osobach i rodzinach, które mają 
problem z alkoholem, narkotykami  i przemocą. 
Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:
- dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania 
profesjonalnej terapii,
- motywowanie i kierowanie do leczenia,
- udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom 
po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzin,
- udzielanie wsparcia oraz porad rodzinom, w których 
występuje  przemoc,
- propagowanie zdrowego trybu życia. 
Czynny co: drugi i czwarty wtorek miesiąca  
w  godz. 9:00 – 11:00
Dyżur pełni specjalista psychoterapii uzależnień
Porady udzielane są bezpłatnie dla mieszkańców 
Gminy Lelis. 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Motywuje do leczenia osoby nadużywające alkoholu 
oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o za-
stosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania 
się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Pismo do komisji, z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej 
sprawy, można składać osobiście u Pana Pawła Bieńkow-
skiego – członka Gminnej Komisji RPA /pokój Nr 7/, 
kancelarii tut. Urzędu Gminy (pokój nr 4) lub przesyłać 
na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37. 

Celem uruchomienia punktu konsultacyjnego jest 
zwiększenie  dostępu mieszkańców Gminy Lelis do:
1) profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
oraz wiedzy w dziedzinie  profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych uzależnień;
2) interwencji specjalistycznej wobec osób zgłaszających 
się z objawami wynikającymi z picia szkodliwego, ryzy-
kownego lub uzależnienia;
3) specjalistycznej pomocy mającej na celu obniżenie 
poziomu bezradności i bezsilności wobec problemu alko-
holowego w rodzinie;
4) wiedzy i pomocy zapewniającej przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie wynikającej z nadużywania środków 
psychoaktywnych;
5) wiedzy na temat problemów, kosztów społecznych  
i ekonomicznych związanych z piciem alkoholu.

Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność  
w szczególności dla osób:
1) będących w kryzysie; 
2) uzależnionych od alkoholu i innych środków odurza-
jących;
3) będących rodzinami osób uzależnionych;
4) doświadczających przemocy i stosujących ją;

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy  
w szczególności:
1) wstępna diagnoza i ocena stanu osoby potrzebującej 
pomocy;
2) rozpoznanie problemów pacjenta w obszarach : picia 
szkodliwego, ryzykownego, uzależnienia , współuzależ-
nienia, przemocy w rodzinie i inne; 
3) udzielanie konsultacji/ porad psychologicznych, medycz-
nych, prawnych i socjalnych;
4) skierowanie pacjentów do specjalistycznych placówek;
5) współpracę z zakładami leczenia odwykowego i mo-
nitorowanie pacjentów skierowanych na leczenie – czy 
zostało podjęte;
6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych  
w środowisku;
7) udostępnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych;
8) prowadzenie statystyki udzielonych porad/ konsultacji.

1. Jeszcze do listopada 2011 r. w każdy pierw-
szy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 
9.00 do 15.00 w punkcie zbiorczym znajdują-
cym się na gminnym składowisku odpadów  
w Gibałce będą przyjmowane nieodpłatnie  
następujące rodzaje odpadów: 
- zużyte opony, 
- meble, w tym również wersalki, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

ale sprzęt niekompletny nie będzie przyj-
mowany,

- złom metalowy,
- odpady niebezpieczne. 
2. Zużyty olej silnikowy można przekazać  
nieodpłatnie do punktu zorganizowanego 
przy stacji paliw w Lelisie prowadzonej 
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„MAR – POL” .

INFORMACJE
GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina...

Urząd Gminy informuje... 

Wakacyjne atrakcje:
- Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży do 16 lat pt. ,,Mój czworonożny przyja-
ciel’’ – termin: od 1 lipca do 12 sierpnia.
- Warsztaty plastyczne ,,Gipsowe figurki’’ – miejsce: plac przy Ośrodku Etnograficznym,  
termin: 5 i 6 lipca. Po zakończeniu zajęć – ognisko.
- Jagodowy tydzień – termin od 1 do 5 sierpnia. W programie m.in.: głośnie czytanie książki 
pt. ,,Na jagody’’, wykonywanie koszyków z liści i gałązek, zbieranie jagód, smażenie gofrów 
i naleśników z jagodami, przetwory z jagód.
- Plon niesiemy plon – termin: od 8 sierpnia. Przygotowania do dożynek regionalnych.
- Czytanie na polanie – 25 sierpnia, plac przy Ośrodku Etnograficznym,  w programie: 
głośne czytanie baśni.
- Pożegnanie wakacji – 30 sierpnia, GOK-O, wykonanie wystaw prac wakacyjnych, wręczenie 
nagród za udział w konkursach, dyskoteka. 

Dożynki na Kurpiach – plac przy GOK-O, 21 sierpnia, godz. 12.00. W programie wiele 
atrakcji, m.in. występ zespołu Enej z Olsztyna. W trakcie dożynek prezentacja pokazu z 
użyciem ekranu LED wygrana przez gminę podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego Gmin 
Wiejskich RP. 

1. Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
III rata do 15 września 2011 r.
IV rata do 15 listopada  2011 r.
W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na kontro Urzędu 
Gminy (Nr konta: 05892200090000061920000010)

2. Ośrodek  Pomocy Społecznej w Lelisie DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALI-
MENTACYJNYCH przypomina, iż zgodnie z wydanymi decyzjami, wypłata świadczeń 
rodzinnych następuje zawsze od 26-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

3. W sprawie utylizacji folii po sianokiszonce  
należy kontaktować się z Janem Wołoszem 
ze Szwendrowego Mostu, który zajmuje się, 
między innymi, zbiórką folii. Telefony kon-
taktowe do J. Wołosza: 29/760-52-46, kom. 
605 765 496.


