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Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, 
rozpoczęło się w GOK-O kolejne, już 15 Kurpiow-
skie Granie czyli XV Regionalny Przegląd Harmo-
nistów i Skrzypków Ludowych. Dotychczasowe 
przeglądy organizowano na zasadzie konkursu. W 
jubileuszowym muzykowaniu odstąpiono od tej 
zasady, by połączyć przegląd i obchody jubileuszu.  
W pierwszej części odbyło się zatem przesłuchanie 
instrumentalistów, którzy zaprezentowali po jednym 
wybranym utwórze. Ogółem wystąpiły 63 osoby, w 
tym 37 grających na harmonii pedałowej, 11 skrzyp-
ków i 15 na harmonijce ustnej. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe wyda-
nie książki o historii i dorobku Kurpiowskiego Gra-
nia, przygotowaną do druku przez Annę Ogniewską. 

Po czym przystąpiono do obchodów XV-lecia 
Kurpiowskiego Grania. Witając wszystkich muzy-
ków i gości Anna Ogniewska, dyr. GOK-O wspo-
minała: 

- Było to tak niedawno. 15 lat temu zastanawia-
liśmy się w gronie pracowników GOK-O nad zor-
ganizowaniem takiej folklorystycznej imprezy, żeby 
była inna niż organizowane w sąsiednich gminach. 
Pomysłów i planów było wiele. Jednym z pomysłów 
i trafnym zapewne był regionalny przegląd harmo-
nistów i skrzypków ludowych. Postanowiliśmy, że 

będziemy ocalać od zapomnienia muzykę ludową i 
pokazywać jej piękno młodym pokoleniom oraz kul-
tywować tradycje naszych praojców i taki był cel na-
szego przedsięwzięcia. Aby zrealizować postawione 
cele ruszyliśmy w teren. Anna Ogniewska, Paweł 
Łaszczych i Ryszard Maniurski, ówcześni pracow-
nicy GOK-O zjeździli cały region wzdłuż i wszerz.. 
Wyszukaliśmy ok. 40 muzykantów i nawiązaliśmy 
bezpośredni kontakt, zapraszając do Lelisa – przypo-
minała tamte wydarzenia A. Ogniewska 

Pierwszy przegląd odbył się 16 marca 1997 r. 
Uczestniczyło w nim 22 grajków. Aby upewnić się 
w zasadności  realizacji celów zaprosiliśmy wybit-
ną znawczynię kurpiowskiego folkloru dr Grażynę 
Dąbrowską,  zaprzyjaźnioną z Kurpiami od lat. Au-
torka „Wesela kurpiowskiego”, zabierając głos po-
wiedziała m. in.: „To co usłyszałam i zobaczyłam w 
Lelisie daje dobrą nadzieję na ożywienie folkloru w 
całym regionie. Na folklor naszego regionu patrzy-
my najczęściej przez pryzmat powszechnie znanych 
zespołów, zdobywających laury bądź punktowane 
miejsca na festiwalach folklorystycznych. Natomiast 
zapomnieliśmy o wielu utalentowanych „cichych” 
twórcach, którzy – choć nie występują na scenie – 
to jednak ich  „obecność” znaczy bardzo dużo dla 
zachowania tożsamości regionalnej. I właśnie dzięki 
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imprezie w Lelisie mogli wystąpić publicznie ci mało 
znani, a często w ogóle nie dostrzegani harmoniści i 
skrzypkowie. Mamy nadzieję, że impreza ta stanie 
się stałym znakiem kurpiowskiej kultury ludowej”.

I tak też się stało – już 15 lat dźwięczy kurpiowska 
muzyka w Lelisie. Na  scenie GOK-O, jak obliczyła 
A. Ogniewska przygotowując do druku specjalnie na 
jubileusz wydanie książki o Kurpiowskim Graniu, w 
15. przeglądach zaprezentowało się 109 solistów in-
strumentalistów, w tym 73 harmonistów, 17 skrzyp-
ków, 19 osób grających na innych instrumentach, 
takich jak: klarnet, ligawka, harmonijka ustna. Byli 
wśród nich młodzi wykonawcy to  19 osób, trochę 
mało, ale i to napawa nadzieją. Przy tej okazji minutą 
ciszy uczczono tych spośród grona osób grających, 
których nie zobaczymy i nie usłyszymy na żywo.  
Harmonistów: Józefa Gasek z Obierwi, Władysła-
wa Nadolnego z Pupkowizny, Stanisława Czyża 
z Łysych, Stefana Klimasa z Ostrołęki, Edwarda 
Sierzputowskiego z Łomży, Czesława Boguckiego z 
Ostrołęki, Mariana Pijarowskiego z Wyku. Nie zoba-
czymy i nie usłyszymy również skrzypków: Michała 
Szutkowskiego z Baranowa, Franciszka Golana z 
Kadzidła. 
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Z życia samorządu

XI sesja Rady Gminy obradowała 16 września w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Po ustaleniu bo-
gatego porządku obrad wystąpił radny Stanisław Szcze-
panek, który zgłosił interpelację o ujęcie w budżecie 
gminy na 2012r.  środków  na  zagospodarowanie pla-
cu szkolnego  po byłej szkole w Durlasach. Następnie 
Sekretarz Gminy Halina Gontarzewska  przedstawiła 
szczegółową informację z działalności Wójta w okre-
sie międzysesyjnym, po czym przystąpiono do wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. W wy-
niku tajnego głosowania jednogłośnie zostali wybrani 
ławnikami: do Wydziału Spraw Rodzinnych i dla Nie-
letnich – Wincenty Jacek Kopczyński, do Wydziału 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Ewa Wysmułek i 
Ewa Abramczyk. Rada uznała wyniki głosowania po-
dejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. 

Z kolei Wójt Gminy Stanisław Subda omówił in-
formację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 
I półrocze 2011r., której pełny tekst otrzymali radni 
przed posiedzeniami komisji Rady Gminy. Z przed-
łożonej przez Wójta informacji z wykonaniu budżetu 
za I półrocze  2011r. wynika, że dochody zrealizowane 
są w wysokości 14.153.936,75zł. co stanowi  47,91  
proc. planu natomiast wydatki wykonano w wysokości 
10.300.422,88zł. co stanowi  31,60 proc. budżetu. 

Po omówieniu spraw budżetowych Rada wysłucha-
ła informacji o stanie realizacji gminnych zadań oświa-
towych za rok szkolny  2010/2011,  w tym o wynikach 
sprawdzianu w klasach szkół  podstawowych i egza-
minów gimnazjalnych, którą przedstawił dyr. ZASiP 
Andrzej Przeradzki, natomiast radny Dariusz Mróz, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wy-
niki kontroli, jaką radni przeprowadzili w trakcie in-
spekcji budowy boisk sportowych.  Z informacji tych 
wynika, że gmina Lelis będzie miała najlepszą bazę do 
uprawiania sportu w regionie, a stadion w Lelisie to 
przykład nowoczesnego obiektu na skalę wojewódz-
twa. Wszystkie prace przebiegają prawidłowo, pod 
właściwym nadzorem i terminowo, a przy okazji budo-
wy boisk zrealizowano odwodnienie piwnic w szkole 
w Białobieli, a także będzie zrealizowane odwodnienie 
terenu boiska przy szkole w Obierwi, gdzie będzie wy-

konane   odwodnienie grawitacyjne i studzienka.. 
Następnie radni uchwalili zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016 
oraz przyjęli uchwałę w sprawie bieżących zmian w 
tegorocznym budżecie gminy.  Podjęto także uchwa-
ły w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o 
uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa, będących 
w zarządzie Nadleśnictwa Ostrołęka, położonych na 
terenie Gminy Lelis, w sprawie wystąpienia ze sto-
warzyszenia Kurpiowska Organizacja Turystyczna, w 
sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty  budowlane  przy  zabytkach  
wpisanych  do  rejestru zabytków, przeznaczając 20 
tys. zł na udział Gminy w sfinansowaniu prac renowa-
cyjnych w kościele pw. św. Anny w Dąbrówce oraz w 
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Wykaz taki znajduje się w Urzędzie Gminy. 

W wolnych wnioskach zgłoszono potrzebę uru-
chomienia internetu w gminie, przyznania zdolnym 
uczniom stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie, 
potrzeby nasilenia kontroli przeciwdziałających wan-
dalizmowi na przystankach i przy drogach, o czym 
świadczą zbite lustra w Białobieli oraz wymalowane 
przystanki w Łęgu Przedmiejskim, podziękowano 
także za zamontowanie przystanku  PKS na koloni w 
Szwendrowym Moście oraz za wykonanie wiaty przy-
stankowej w Szafarni, a radny Robert Pianka upomniał 
się o dokończenie  oświetlenia ulicznego w miejsco-
wości Szkwa z funduszu sołeckiego.  

Odpowiadając na zgłoszone wnioski i interpelacje 
wójt Stanisław Subda stwierdził, że w sprawie boiska 
w Durlasach proponuje się przeznaczyć część środków  
z funduszu sołeckiego w 2012 r. na budowę tego boiska 
i wspólnie z mieszkańcami zrealizować tę inwestycję. 
Wójt podziękował  sołectwom, które wykonały wień-
ce dożynkowe  na regionalne dożynki , które odbyły 
się w Lelisie 21 sierpnia br..Stanisław Subda obiecał 
także zająć się sprawą wydania mapy z nazwami ulic 
w Białobieli, a nie jest to sprawa łatwa, bo ulic jest już 
30, zaś wydanie takiej mapy wcale nie jest tanie. Wójt 
zaapelował do sołtysów by zwrócili baczniejszą uwa-
gę na przypadki dewastacji przystanków i by zgłaszać 
takie przypadki do Policji.

W kwestii stypendiów  dla uczniów uzdolnionych i 
za osiągnięcia sportowe gmina nie podejmuje się tych 
kolejnych obciążeń dla budżetu, bowiem i tak  duże 
środki przeznacza się na oświatę, a do tego spycha-
ne są na samorządy kolejne zadania, na które trzeba 
znajdować dodatkowe sposoby finansowania. Co do 
internetu, to obecnie w uzgodnieniu z Telekomunika-
cją ma taki Internet być uruchomiony w przyszłości w 
Płoszycach, Dąbrówce, Gąskach i Szkwie. 

- Ważną sprawą dla poprawy poczucia bezpieczeń-
stwa jest stopniowe uzupełnianie sieci oświetlenia, ale 
nie wszystkie wnioski można od razu zrealizować – 
wyjaśniał wójt. Dla przykładu w Szkwie są zbyt duże 
przerwy pomiędzy zabudowaniami i trzeba poczekać, 
aż się ta zabudowa zagęści. 

W sprawie inwestycji drogowych podejmuje się 
interwencje w starostwie. Dotyczy to m.in. drogi po-
wiatowej przez Szkwę, którą trzeba poszerzyć, a także 
5 innych odcinków dróg powiatowych. Gmina zapro-
ponował 50 proc. dofinansowanie do tych dróg, żeby  
zmobilizować Starostę do ich budowy, ale musimy 
poczekać na rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu. 

Na zakończenie sesji Jan Mrozek podziękował  w 
imieniu Rady Gminy  Wójtowi i dyrektor GOK-O  
Annie Ogniewskiej za wspaniałą organizacje  uroczy-
stości dożynkowych, które przejdą do historii jako naj-
większa impreza kulturalna i promocyjna Gminy .

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE GMINY
 W zakresie prac inwestycyjnych oraz remontowych 

wykonywane są obecnie lub zostały zakończone nastę-
pujące zadania:

1. Zakończono przebudowę drogi gminnej Łęg 
Przedmiejski –Łęg Starościński o długości około 6 km 
w ramach tzw. „schetynówki”. Koszt całej inwestycji 
to 2 558 tysięcy złotych,  z tego 50 proc. dofinansuje 
Wojewoda Mazowiecki.

2. Zakończono rozbudowę drogi gminnej w Łęgu 
Starościńskim, kolonia Mała Wioska o długości około 
700 mb. Koszt inwestycji to 253 860  złotych.

3. Przebudowę drogi gminnej Gibałka-Długi Kąt 
o długości około 1 km przesunięto na rok 2012 ze 
względu na nieuregulowany prawnie stan gruntu pod 
pas drogowy.

4. Do zakończenia przebudowy pozostały ulice: 

Spokojna, Daliowa i Sosnowa w Białobieli o długości 
około 1200 mb, koszt inwestycji to 544 644 zł.

5. Do zakończenia przebudowy zostały również  
ulice  w Lelisie:: Szkolna, Przemysłowa i Złota o łącz-
nej długości około 1 km. Koszt inwestycji wyniesie 
420 229 złotych

6. Na ukończeniu jest przebudowa boisk sportowych 
w Lelisie ( stadion). W roku bieżącym planowane jest 
zakończenie prac. Inwestycja jest dofinansowana w 85 
proc. ze środków Unii Europejskiej. Wartość całkowita 
inwestycji to 2 227 108 złotych.

7. Zakończona została budowa boiska wielofunk-
cyjnego wraz z monitoringiem i placem zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Białobieli. Koszt inwestycji to 
491.450 zł, z tego 75 proc. stanowi  dofinansowanie z 
funduszy Unii Europejskiej.

8. Zakończono prace przy budowie kanalizacji sani-
tarnej w Białobieli, Siemnosze, Łęgu Przedmiejskim i 
Łęgu Walerach. Obecnie trwa rozruch technologiczny i 
likwidacja usterek. Koszt inwestycji to około 6 mln zł.

9. Zamontowanych zostało 3 wiaty przystankowe w 
Szafarni, Szwendrowym Moście oraz Obierwi.

10. Kontynuowane były budowa i remont dróg żwi-
rowych. Nawiezione zostało 9 tysięcy m3 żwiru.

11. Wykonano adaptację mleczarni w Dąbrówce na 
świetlicę wiejską. Koszt adaptacji to 34.519 złotych.

12. Przeprowadzone były prace remontowe w szko-
łach, tj. wykonano nową podłogę w tzw. salce gimna-
stycznej w Łęgu Starościńskim oraz ocieplenie starej 
części budynku szkoły w Dąbrówce.

13. Na ukończeniu jest budowa zespołu boisk przy 
Zespole Szkół w Obierwi. Koszt całkowity to 1.092 
tysiące złotych, z tego 2/3 dofinansowane jest przez 
Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz Minister-
stwo Sportu.

14. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego 
w Białobieli i Nasiadkach. Koszt inwestycji to 38.454 
złote.

Sporządził: Stanisław Subda
Wójt Gminy Lelis

Fot. Antoni Kustusz
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Wybieraliśmy posłów i senatorów RP Pożyteczne szkolenie

Chłodna, ale bardzo radosna inauguracja nowego boiska
Chmury i chłód, które 15 października nawiedzi-

ły naszą gminę, w niczym nie mąciły dobrego na-
stroju uczestników uroczystości oddania do użytku 
wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej 
w Białobieli. Piękny i funkcjonalny obiekt, który 
powstał na skromnym terenie dotychczasowego 
podwórza szkoły bardzo się dzieciom i mieszkań-
com wsi przyda, o czym przekonali wszystkich w 
trakcie pokazów i występów, przygotowanych na tę 
okoliczność z wielkim zaangażowaniem. W imie-
niu całej społeczności szkolnej witała wszystkich 
Urszula Wielczyk,  dyrektor szkoły, a o historii po-
wstania boiska mówił w swoim wystąpieniu wójt 
Stanisław Subda. 

- Niektórzy  nie wierzyli, że to boisko powstanie, 
ale teraz chyba nie będą wątpić w to co mówiliśmy. 
Ogółem koszt inwestycji wyniósł 491.450,13 zł 
brutto, z tego środki unijne  to 299.664 zł, a środ-
ki Gminy  191.786 zł. Początkową wersję boiska 
rozszerzyliśmy w trakcie budowy  o dodatkowe 
elementy, takie  jak: chodniki, oświetlenie, moni-
toring. Wszystkie te zadania zostały zrealizowane 
dzięki dobrej współpracy z wykonawcą, którym 
była firma  Media Stadion  ze   Szczecina  z pod-
wykonawcą  ze  Szczytna – poinformował zebra-
nych S. Subda, dodając, że Gmina stawia na rozwój 
sportu masowego i szkolnego, dlatego powstały już 
nowoczesne obiekty przy szkołach w Łęgu Przed-
miejskim, Obierwi, Dąbrówce i Nasiadkach, zbudo-
wano boisko dla LZS w Szafarczyskach, a obecnie 
dobiega końca przebudowa stadionu w Lelisie oraz 
budowa boiska ,,Orlik’’ przy szkole w Obierwi. W 
przyszłości planujemy  budowę boiska sztucznego 
wielofunkcyjnego w Łęgu Starościńskim oraz  bu-
dowę boiska trawiastego w Gibałce. A pamiętajmy, 
że w naszej pracy na rzecz sportu mieści się także 
wspieranie działalności LZS, uczniowskich klubów 

sportowych, finansowanie dodatkowych zajęć WF, 
SKS. Nasza młodzież uczestniczy we współzawod-
nictwie sportowym na różnych szczeblach, a w 
ringo staliśmy się już ośrodkiem znanym w całej 
Polsce. Warto więc wiedzieć, że budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Nasiadkach gmina otrzymała 
trzecią nagrodę w wojewódzkim konkursie na naj-
lepsze obiekty sportowe – wójt nie ukrywał zado-
wolenia i serdecznie dziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania kolejnego obiektu 
sportowego w gminie. 

Do tych podziękowań i gratulacji przyłączyli 
się goście uroczystości, radny Sejmiku Mazowiec-
kiego Marian Krupiński, dyrektor  Kuratorium w 
Warszawie,  Delegatury w Ostrołęce Teresa Mi-
chalak,, dyrektorki szkół z gminy, a także Rada 
Rodziców i regionalista Tadeusz Grec. Wspólne 
przecięcie wstęgi otwierając nową kartę w historii 
szkoły oznaczało także oddanie boiska we włada-
nie młodzieży. By obiekt dobrze służył swoim ce-
lom wychowawczym i edukacyjnym poświęcił go 
proboszcz parafii NNMP w Ostrołęce  ks. dziekan 
- Wiesław Białczak.

  A dzieci i młodzież spisali się doskonale. Był na-
wet mecz piłki nożnej pomiędzy rodzicami i ucznia-

mi, pokaz gimnastyczny, taniec i pokazy sprawności 
piłkarzy, był znicz olimpijski i przepięknie zaśpie-
wana przez uzdolnioną Natalię Prusińską piosenka 
oraz okolicznościowy kabaret. Ech, szkoda tylko, 
że było tak zimno,  ale wszystkich rozgrzewała 
radość z powodu zbudowania nowego boiska oraz 
poczęstunek i okolicznościowy tort przygotowany 
przez Radę Rodziców. Dlatego tym chętniej prze-
kazujemy podziękowania dla wszystkich, którzy 
uczestniczyli w przygotowaniu tego wydarzenia. A 
byli to Hanna Murach, która przygotowała wiodą-
cy scenariusz otwarcia, Marek Prusaczyk-  oprawa 
muzyczno-wokalna ,  Beata Modzelewska –układ 
taneczny z wykorzystaniem parasolek –kl.V, Beata 
Korzeniecka –układ taneczny z pomponami kl. III, 
Rafał Kosek –pokazy sportowe  chłopców i gimna-
styczne dziewcząt z kl. VI, dekoracja, scenografia, 
–Hanna Różycka, Anna Merchel, Karolina Chorą-
ży, a także krótkie występy oddziału przedszkolne-
go pod kierunkiem Anny Merchel, Elżbiety Kulas, 
klasy I pod kierunkiem Karoliny Chorąży, a także 
klasa kl. VI, które zaprezentowało przedstawienie 
pt. „Kopciuszek na sportowo” pod kierunkiem 
Hanny Murach.  

Tekst i fot. Antoni Kustusz

W tegorocznych wyborach parlamentarnych, któ-
re odbyły się 9 października, uczestniczyło  2893 
wyborców na 6666 wyborców uprawnionych do 
głosowania w naszej gminie. Frekwencja wyniosła  
więc 43,4% .

Liczby głosów ważnie oddanych na poszczegól-
ne  listy w wyborach do Sejmu RP: 1. Lista nr 1 
- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 1402 
– 52,71% ; Najwięcej głosów z tej listy uzyskali: 
Czartoryski Arkadiusz - 784 głosy, Kamiński Stani-
sław Sylwester – 281 głosów, Pawłowicz Krystyna 
– 137 głosów; 2. Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Pol-
skie Stronnictwo Ludowe – 483 - 18,16%; Sawic-
ki Marek Wacław – 153 głosy, Bałdyga  Krzysztof  
Konstanty – 84 głosy, Augustyniak Mirosław Jan 

Radni i sołtysi z naszej gminy uczestniczyli 24 
września w bardzo pożytecznym wyjeździe szkole-
niowym, które odbyło się na terenach wystawowych 
poznańskiej Polagry. W trakcie zwiedzania targów 
można było zapoznać się z najnowszymi kierunkami 
produkcji rolnej, poznać tajniki sprzętów dla rolnic-
twa, a także motoryzacji. (ak) 

Fot. Dariusz Mróz

- 83 głosy; 3. Lista nr 7- Komitet Wyborczy Platfor-
ma Obywatelska RP-423 – 15,9%; Kania  Andrzej 
– 153 głosy, Popielarz Mariusz Piotr 116 głosów; 4. 
Lista nr4-  Komitet Wyborczy Ruch Palikota – 136 
– 5,11%; Bodio Bartłomiej Jarosław - 51 głosów, 
Sikorska Małgorzata -27 głosów; 5. Lista nr 3-  Ko-
mitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 99 
– 3,72%; Rybski Stanisław – 29 głosów; 6. Lista nr 
2 Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza – 53 
– 1,99%; 7. Lista nr 9 Komitet Wyborczy Nowa Pra-
wica - Janusza Korwin-Mikke -40-1,5%; 8. Lista nr 
6- Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 
80 -14 – 0,53%; 9. Lista nr 10 Komitet Wyborczy 
Prawica- 10 – 0,38%.

Liczby głosów ważnie oddanych na poszczegól-
nych kandydatów w wyborach do Senatu RP: 1. 
Momątow Robert Adam zgłoszony przez Komitet 
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 1142 - 41%; 
2. Jastrzębski Stanisław zgłoszony przez Komitet 
Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 600 gło-
sów - 21%; 3.Mróz Adam zgłoszony przez Komitet 
Wyborczy Platforma Obywatelska RP 440 głosów – 
16%; 4. Janowski Gabriel zgłoszony przez Komitet 
Wyborczy Przymierze dla Polski 337 głosów – 12 
%;  5. Koseski Adam Waldemar zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 
– 199 głosów – 7%; 6. Geryk Janusz zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Geryka- 81 
głosów – 3%.

Halina Gontarzewska
Fot. Antoni Kustusz 
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Plan ulic wsi Białobiel
W trakcie sesji Rady Gminy 16 września sołtys wsi Białobiel Cezary Mamiński zgłosił wniosek, by wydać mapę jego sołectwa ponieważ powstała tam taka 

liczba ulic, że sami mieszkańcy nie wiedzą, jak przebiega komunikacja po terenie Białobieli.  Spróbowaliśmy podołać temu zadaniu dzięki pomocy informa-
tyka Urzędu Gminy Piotra Parzycha.  (red.)
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Lelis gościnny dla Związku Kurpiów

Jubileuszowe Kurpiowskie Granie  (cd. ze str. 1)

W jubileuszowym koncercie najpierw  wystąpili 
soliści grający na większości przeglądów Kurpiow-
skiego Grania: Stanisław Bałdyga, Zygmunt Kozia-
tek, Kazimierz  Rolka, Bronisław Gołaś, Czesław 
Drząszcz , Tadeusz Grzegorczyk, Tadeusz Czyż, 
Czesław Deptuła, Antoni Dymerski, Stanisław Mły-
narczyk, a także muzycy, którzy byli wyróżniani 
głównymi nagrodami, Ignacy Zyśk z Dąbrów, Józef  
Kania z Ostrołęki,  Stefan Kania z Brzozowej, Stani-
sław Młynarski ze Szczytna.

  Po nich wystąpili, ci dla których Kurpiowskie 
Granie stało się bodźcem do podjęcia nauczania gry 
na harmonii pedałowej wśród młodzieży. Nauczycie-
lami stali się uczestnicy Kurpiowskiego Grania. To 
oni z własnej inicjatywy pisali projekty do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozyskanie 
stypendium. Takie projekty zostały zrealizowane 
przez  Edwarda Koziatka z Zawad, Jana Kanię z Lip-
nik i Ryszarda Maniurskiego z Antoni. Jubileusz stał 
się dla nich doskonałym sprawdzianem i pokazał, 
jakie postępy zrobili ich uczniowie, a dodajmy, że 
uczennica Jana Kani jest Mariola Ogniewska. 

A na koniec zagrała Orkiestra Kurpiowska, któ-
ra zrodziła się w listopadzie 2009 r. ze wspólnego 
muzykowania uczestników przeglądu, dzięki kon-
sekwentnej i upartej pracy Anny Ogniewskiej i Jana 
Kani. W swojej krótkiej historii Orkiestra koncerto-
wała podczas regionalnej imprezy  „Darcie Pierza” 
w Lelisie, dwukrotnie podczas Niedzieli Palmowej 
w Łysych, w Zawadach na Święcie Folkloru, dwu-
krotnie na Regionalnych Dożynkach na Kurpiach 
w Lelisie, podczas Dni Małego Płocka, na otwarciu 
Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu, w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. Ostat-
nim sukcesem Orkiestry Kurpiowskiej jest wydana 
w tym roku płyta CD, na której znalazło się 20 naj-
bardziej znanych kurpiowskich utworów. Wszystko 
to sprawiło, że jubileusz nabrał prawdziwie uroczy-
stego i bardzo radosnego klimatu. Tym bardziej, że 
goście także dołączyli się ze swymi życzeniami i 
prezentami. Wiceminister Rolnictwa Tadeusz Nale-

Obchody XV-lecia działalności Związku Kurpiów 
połączone z II Zjazdem Rodaków i Przyjaciół Ziemi 
Kurpiowskiej, które odbyły się 20 października w 

wajk, ufundował nagrodę dla najstarszego uczest-
nika, którym był Ignacy Zyśk z Dąbrów (92 lata), 
natomiast Stanisław Jastrzębski - Wójt Gminy Dłu-
gosiodło ufundował nagrody dla 3 najmłodszych 
uczestników (Darii Kaczyńskiej z Wachu, Mateusza 
Samsla z Czarni i Katarzyny Butler z Zalesia). Rów-
nież dla najmłodszej instrumentalistki nagroda po-
wędrowała od Mariana Krupińskiego Dyrektora Filii 

WUP, a Mirosław Augustyniak - Dyrektor WORD 
dla najaktywniejszego muzykanta Jana Kani. 
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pieniężne od 
Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis. Były 
tańce, wystawy twórców ludowych, wystawy zdjęć, 
jednym słowem rodzinne spotkanie w gronie ludzi 
muzykujących i śpiewających po kurpiowsku.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

GOK-O stały się okazją nie tylko do wspomnień i po-
dziękowań, ale także stały się dobrym miejscem do 
wspólnego spotkania różnych stowarzyszeń działają-
cych na rzecz Kurpiowszczyzny, by porozmawiać o 
potrzebie strategiczne, skoordynowanego działania na 
regionalnej i krajowej niwie. 

- Lelis ze swoim dorobkiem w dziedzinie upo-
wszechniania kultury kurpiowskiej to doskonałe miej-
sce do obchodów naszego jubileuszu. Za rok na ko-
lejnym zjeździe rodaków spotkamy się w Turośli, ale 
dzisiaj będziemy świętować u was – powiedział nam 
Mirosław Grzyb,  prezes Związku Kurpiów, zapra-
szając do zapoznania się z wystawą kronik Związku 
oraz bardzo bogatą ofertą stoiska z wydawnictwami 
powstałymi dzięki Związkowi, a w tym epokowym 

wydaniem pieśni zebranych przez ks. Władysława 
Skierkowskiego, czego dokonał po wielu latach pracy 
Henryk Gadomski . 

Obchody rozpoczęły się od projekcji archiwalnego 
filmu z przed 15. lat z fragmentami mszy świętej w 
intencji nowo utworzonego stowarzyszenia, w trakcie 
której homilię poświęconą pracy na rzecz swojej ma-
łej Ojczyzny wygłosił  ks. bp Edward Samsel. Poka-
zano także wystąpienie jednego z założycieli Związku 
dra Stanisława Pajki, który na zjeździe założycielskim 
mówił o planach i zamierzeniach nowopowstałego 
stowarzyszenia. 

Przekonywał o tym także w barwnym i wzruszają-
cym podsumowaniu dorobku Związku Kurpiów pre-
zes M. Grzyb. Podczas uroczystości jubileuszowych 
zostały wręczone medale pamiątkowe „Pro Mazovia”, 
które z rąk radnego wojewódzkiego Mariana Krupiń-
skiego  otrzymali Józef Kur i Henryk Gadomski.

Jubileusz uświetnił koncert  zespołów folklory-
stycznych z Czarni, Myszyńca, Kadzidła i Lelisa. 
Koncert poświęcony został ks. Władysławowi Skier-
kowskiemu. Szczególnie entuzjastycznie przyjęto 
koncert  naszej Orkiestry Kurpiowskiej, która zagrała 
wspaniale.  Jeszcze raz okazało się, że w Lelisie udają 
się wszystkie spotkania twórców i przyjaciół Ziemi 
Kurpiowskiej. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Minął wrzesień. Dla uczniów i nauczycieli Szko-
ły Podstawowej w Olszewce rozpoczął się czas 
intensywnej pracy, którego finał  nadejdzie dopie-
ro w czerwcu. Na ten okres nasza  szkoła  staje się 
dla uczniów drugim domem. Dobrze by więc było, 
aby każdy uczeń czuł się w niej dobrze, radośnie i 
bezpiecznie. Czy tak jest w Szkole Podstawowej w 
Olszewce? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć 
uczniowie klas IV-VI. 

Oto, co powiedzieli niektórzy z nich:
„Chodzę do szóstej klasy. Bardzo lubię moją 

szkołę.  Przychodzę do niej z uśmiechem na twarzy. 
Cieszę się, bo spotykam się z moją klasą i nauczy-
cielami.

W szkole jest różnie, zdarzają się sytuacje sporne. 
Jedne są bardziej poważne, inne mniej, lecz zawsze 
są rozstrzygane przez naszych nauczycieli. 

Moją szkołę wyróżnia wysoki poziom nauczania. 
Dzięki temu osiągamy dobre wyniki w różnych kon-
kursach i zawodach.

Cierpliwość naszych nauczycieli nie zna granic, 
bo, pomimo tego że czasami nie słuchamy ich na 
lekcjach, myślimy o przysłowiowych ”niebieskich 
migdałach”, uczą nas tak, abyśmy wynieśli z lekcji 
jak najwięcej.

Na przerwach najbardziej lubię huśtać się na 
huśtawce. Po wyjściu z sali ścigamy się, kto na nich 
usiądzie pierwszy. Jeśli jest zimno, rozmawiamy lub 
uczymy się do lekcji.

Jeśli chodzi o rozrywkę, to też jej nie brakuje. Pani 
dyrektor i nauczyciele organizują nam wycieczki do 
ciekawych miejsc, teatrzyki, dyskoteki i inne nieco-
dzienne, świąteczne atrakcje. Są także różne zajęcia 
dodatkowe, na które chętnie się zapisujemy.

A nauczyciele? Lubię ich wszystkich. Są mili, 
pomagają w zadaniach, gdy czegoś nie rozumiemy. 
Rzadko się złoszczą, nawet, jak zrobimy coś na-
prawdę złego lub nie odrobimy pracy domowej.

Naprawdę lubię moją szkołę. Nie chciałbym jej 
zmieniać. Ale przecież muszę. Niedługo idę do gim-
nazjum…”

Daniel, kl.VI

„Lubię moją szkołę. Wychowawczyni jest sympa-
tyczna i wyrozumiała. Koleżanki w klasie – życzliwe, 
uczynne i radosne. Z jedną z nich udało mi się za-

przyjaźnić. Spotykamy się często poza lekcjami.Bar-
dzo chętnie biorę udział w zawodach sportowych. 
Cieszę się, że szkoła umożliwia nam takie wyjazdy.

W mojej podstawówce zawsze coś się dzieje. Przy-
gotowujemy przedstawienia na różne uroczystości. 
Możemy tańczyć w zespole. Bardzo mile wspomi-
nam ostatnią wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. 

W mojej szkole czuję się bezpiecznie. Budynek 
jest prawie jak nowy, doskonale przystosowany i 
wyposażony w pomoce dydaktyczne. W bibliotece 
każdy znajdzie ciekawe książki do przeczytania.(…) 
Do szkoły chodzę chętnie i czuję się z nią związa-
na.”

Ania, kl.VI

„Szkoła nasza jest niewielka, ale bardzo wesoła 
i przyjazna dla uczniów. Wszyscy tutaj odnoszą się 
do siebie z szacunkiem, nauczyciele dbają o nasze 
wykształcenie, a uczniowie starają się być grzeczni. 
Są tu organizowane przeróżne konkursy zgodne z 
naszymi zainteresowaniami oraz wyjazdy sportowe. 
Co roku jeździmy na wycieczki w ciekawe miejsca. 
(…)

Lubię naszą szkołę, ponieważ nie tylko nas uczy, 
ale również bawi i rozwija nasze talenty.”

Paulina, kl. VI

„Lubię moją szkołę, bo jest w niej miła atmos-
fera.

Uczniowie są sympatyczni, koleżeńscy i uczynni. 
Chętnie uczestniczymy w konkursach, które są or-
ganizowane dosyć często. W szkole działają kółka 
zainteresowań, w czasie których możemy rozwijać 
swoje talenty. Nauczyciele organizują nam wiele 
ciekawych wycieczek. Dbają również o nasz rozwój 
patriotyczny, przygotowując np. wieczornice z okazji 
Święta Niepodległości. Co roku  w czerwcu odbywa 
się Dzień Rodziny, podczas którego razem z rodzica-
mi i nauczycielami świetnie się bawimy.(…)”

Magda,  kl. VI

„Jestem uczniem piątej klasy. W mojej szkole pa-
nuje spokój, ład i porządek. Każdy uczeń się tutaj 
dobrze czuje. 

Wygląd budynku mojej szkoły jest zadziwiający. 
W klasach znajduje się dużo okien, dlatego jest ja-
sno i przyjemnie. Na korytarzu znajduje się dużo 
roślin.

W sali gimnastycznej nie brakuje miejsca do 
ćwiczeń i sprzętu. Na zewnątrz szkoły stoją stoły do 
ping-ponga i stojaki do rowerów. Nawet w szatni 
wszystkie worki są na swoim miejscu. Na boisku 
szkolnym znajdują się bramki, kosze, huśtawki, 
drążki do wspinaczki i siatki.

Moja szkoła jest ciekawa, ponieważ przedmioty, 
których się uczę, są interesujące, a nauczyciele, któ-
rzy w niej uczą – mili i zawsze chętni do pomocy.

Moja szkoła jest najlepsza z tych, które widzia-
łem.”

Grzesiek,  kl. V

„Lubię chodzić do mojej szkoły, dlatego, że są tu 
fajni nauczyciele. (…) Lubię wszystkich, bo są mili 
i potrafią nam pomóc w nauce i różnych innych na-
szych sprawach. Organizują nam wycieczki, zawody 
sportowe i inne atrakcje.

W mojej szkole jest dużo wspaniałych kolegów 
i koleżanek. Wszyscy są dla siebie mili i przyjaźni. 
Lubimy razem przebywać  w szkole, a także bawić 
się poza szkołą. Pomagamy młodszym dzieciom, aby 
się dobrze  z nami czuły.

Lubię i chcę uczęszczać do mojej szkoły, bo czuję 

się w niej bezpiecznie i mile widziany przez wszyst-
kich.”

Mateusz,  kl. V

„Moja szkoła wyróżnia się sukcesami w nauce i 
w sporcie.(…)  

Nauczyciele są mili, łagodni i czasami wymaga-
jący. Troszczą się o nas, pomagają na lekcjach. Wie-
rzą w uczniów.  Uczniowie są uważni na lekcjach, 
posłuszni i dobrze wychowani. Dają przykład młod-
szym. Jeżeli ktoś ma problemy, to wszyscy starają 
się mu pomóc.(…). Szkoła bardzo mi się podoba i 
tak będzie zawsze.”

 Krystian, kl. V

„Lubię chodzić do szkoły, bo mam tu wielu przy-
jaciół, z którymi miło spędzam czas. Często gram z 
nimi w piłkę. Lubię się z nimi bawić i  wspólnie pra-
cować na lekcjach. Moim ulubionym przedmiotem 
jest matematyka, bo na tych lekcjach rozwiązujemy 
dużo trudnych zadań. Lubię też historię i przyrodę. 
Chętnie uczestniczę w konkursach i jeżdżę na zawo-
dy(…)”

Grzesiek,  kl. V

„Lubię moją szkołę, bo zawsze w niej spotykam 
się z kolegami. Nauczyciele opowiadają o cieka-
wych rzeczach. Na wychowaniu fizycznym gramy w 
piłkę i inne ciekawe gry. Na matematyce uczymy się 
liczyć i poznajemy różne figury. Na lekcjach języka 
polskiego czytamy wiersze, uczymy się pisać bez-
błędnie, redagujemy opowiadania. Dla mnie najcie-
kawsza jest informatyka. Na niej dowiadujemy się, 
jak działa komputer, uczymy się instalować różne 
programy.

Podczas przerw bawimy się wspólnie.(…)”
Adam, kl. V

Młodsi uczniowie swoją wizję naszej szkoły 
przedstawili w wersji plastycznej, uczestnicząc w 
konkursie pn. ,,Nasza szkoła’’.  

Ich wyobrażenia wyglądają tak:

Fot. archiwum szkoły



Zielona Szkoła nad morzem 
 Dzięki Fundacji  Omnibus w dniach 12-16 wrze-

śnia  uczniowie klasy V i VI szkół w Nasiadkach i 
Dąbrówce mieli okazję uczestniczyć w ciekawej for-
mie zdobywania wiedzy połączonej z wypoczynkiem 
w ramach tzw. Zielonej Szkoły.  Wspólnie spędzili 
5 dni nad morzem. Większość dzieci  mogła po raz 
pierwszy zetknąć się z pięknem morskiego żywiołu, 
a także poznać osobliwości nadmorskiego krajobra-
zu, tajemnice życia zwierząt w Słowińskim Parku 
Narodowym i w Muzeum Przyrody w Smołdzinie. 
Dużą atrakcją była wędrówka po ruchomej Wydmie 
Czołpińskiej, która nazywana jest   europejską Saha-
rą. Uczniowie mogli także  odkrywać wiele innych  

Na początku każdego roku szkolnego nasze dzie-
ci poznają swoje przedszkole, swoją szkołę oraz 
drogi, które  do nich prowadzą.  Uczą się w tym 
czasie znaczenia znaków drogowych i zasad zacho-
wania  się w pobliżu ulic. Aby przekazać dzieciom 
tę wiedzę wybieramy się na spacery – oglądamy 
skrzyżowania, przejścia dla pieszych, rozpoznaje-

miejsc znanych dotąd jedynie z podręczników. Dla 
przykładu wyprawa do Parku Jurajskiego w Łebie 
przeniosła wszystkich do prehistorycznych czasów, 
umożliwiła bliższe poznanie długiej drogi ewolucji, 
kształtowania się obecnego obrazu świata i współ-
czesnych warunków życia. Bogactwo i ciekawy 
dobór eksponatów, wiernie oddających przemiany 
świata na przestrzeni  epok było bardzo interesują-
cym doświadczeniem. Z kolei pobyt w Oceanarium 
w Gdyni dostarczył wszystkim możliwości zoba-
czenia na żywo wielu organizmów morskich  w ich 
naturalnych warunkach,  odsłonił  tajemnice fascy-
nującego wodnego świata zwierząt i roślin.

my znaki drogowe, przechodzimy przez ulice wy-
soko podnosząc ręce – dla lepszej widoczności! Po 
takiej edukacji każde dziecko wie, że najbardziej na 
ruchu drogowym zna się Pan Policjant. Dlatego też 
19 września  gościliśmy w Obierwi starszego sier-
żanta Tomasza Żerańskiego z Komendy Miejskiej 
Policji w Ostrołęce.

Dzieci z Obierwi bezpieczne z Komisarzem Kurpikiem

Poza wyprawami przybliżającymi nadmorskie 
osobliwości uczniowie z obu szkół mieli wiele 
okazji do integracji. Pobyt w pięknie położonym 
ośrodku wypoczynkowym DAJA W Smołdzińskim 
Lesie umożliwił wszystkim miłe spędzanie czasu, 
nawiązanie przyjaznych kontaktów. Wspólne ogni-
ska z kiełbaskami, karaoke, dyskoteka, warsztaty 
muzyczne, dziennikarskie, plastyczne, zajęcia spor-
towe stwarzały wiele okazji do bliższego poznania 
się. Kilkudniowy pobyt nad morzem pozostanie więc  
na długo naszych wspomnieniach.

Sylwia Smilgin-Kamińska 
Fot. archiwum

Dzieci uważnie przyglądały się umundurowaniu 
naszego gościa. Z zainteresowaniem dotykały go, 
często przymierzając czapkę i policyjne kajdanki. 
Dowiedziały się dużo zarówno o samej pracy po-
licjanta, jak również o bezpiecznym poruszaniu się 
po chodnikach i ulicach, a także o tym,  kogo prosić 
o pomoc w razie niebezpieczeństwa. Gość ostrze-
gał też przed osobami nieznajomymi, z którymi nie 
wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu. Po-
ruszył temat obcych psów, których nie powinniśmy 
zaczepiać, dotykać ani głaskać.

Niewątpliwie najwięcej emocji wzbudziło poja-
wienie się gościa specjalnego – Komisarza Kurpika. 
Przedszkolaki chętnie przytulały misia, „przybijały 
z nim piątki”, a nawet podrapały za uszkiem. Weso-
ły i bardzo sympatyczny miś zawładnął sercami na-
szych najmłodszych. Jako dowód swojej wdzięcz-
ności, dzieci obdarowały gości piękną laurką.

Tomasz Żerański  spotkał się również ze starszy-
mi uczniami naszej szkoły. Dzieci aktywnie uczest-
niczyły w spotkaniu zadając mnóstwo pytań, dzie-
ląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. 
Wykazały się również bardzo dobrą znajomością 
podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach, a ich gość oznaczył specjalnymi gra-
werkami rowery uczniów kl. IV przygotowujących 
się do egzaminu na kartę rowerową. Dzięki spo-
tkaniu, dobrym radom i przestrogom, a także po-
uczającym opowieściom naszych  gości podniesie 
się poziom bezpieczeństwa wśród najmłodszych 
uczniów, a także  wpłynie pozytywnie na kreowanie 
pozytywnego wizerunku policjanta oraz znaczenie 
jego pracy dla społeczeństwa.

Katarzyna Dziekońska
Fot. Archiwum szkoły 
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Gmina  a obowiązki  alimentacyjne
Od 1 października 2008 roku nowym zada-

niem dla Gmin jest realizacja ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. W naszej 
Gminie realizacją tej ustawy zajmuje się Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Stanowi to duże obciążenie, 
ponieważ z takiej pomocy  w naszej gminie ko-
rzysta 40 rodzin,  a 71 osób jest uprawnionych.   

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują osobom uprawnionym do alimen-
tów od rodzica, na podstawie tytułu wykonaw-
czego, którego egzekucja jest bezskuteczna za 
okres ostatnich dwóch miesięcy, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725 zł.. Świadczenia przysłu-
gują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w 
szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez 
nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności  - bezterminowo. Świadczenia przysługują 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jed-
nakże nie wyższej niż 500 zł. miesięcznie.  Ustale-
nie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na 
wniosek osoby uprawnionej do takich świadczeń 
lub jej przedstawiciela ustawowego. 

Prawo do świadczeń ustala się na tzw. okres 
świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w któ-
rym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od po-
czątku okresu świadczeniowego do końca tego 
okresu. Wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia 
każdego roku. Okres świadczeniowy trwa od 1 
października do 30 września następnego roku. 
O przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego organ przyznający to 
świadczenie informuje dłużnika alimentacyjnego 
i gminę w której zamieszkuje dłużnik, oraz wnio-
skuje o podjęcie działań wobec dłużnika alimen-
tacyjnego, natomiast komornikowi sądowemu 
prowadzącemu postępowanie egzekucyjne prze-
kazuje decyzję, na podstawie której komornik 
przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty 
zaliczone na poczet alimentów. Sporządza rów-
nież informację o wysokości zobowiązań wobec 

Skarbu Państwa którą przekazuje dłużnikowi 
i organowi właściwemu dłużnika. Dłużnik ali-
mentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należ-
ności w wysokości świadczeń wypłaconych z 
funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, 
łącznie z ustawowymi odsetkami.

W każdym okresie świadczeniowym Gmina, 
w której zamieszkuje dłużnik alimentacyjny, win-
na przeprowadzić wywiad alimentacyjny w celu 
ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawo-
dowej, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn 
niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. 
Następnie trzeba odebrać od niego oświadcze-
nie majątkowe. Z  przeprowadzonego wywiadu 
alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego 
dłużnika, Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza 
informację, którą przekazuje komornikowi sądo-
wemu i organowi właściwemu wierzyciela.  W 
przypadku gdy dłużnik  alimentacyjny  nie może 
się wywiązać ze swoich zobowiązań np. z powo-
du braku zatrudnienia, gmina właściwa dla miej-
sca zamieszkania dłużnika, zobowiązuje takiego 
dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się 
jako bezrobotny  albo jako poszukujący pracy w 
przypadku braku możliwości zarejestrowania 
się jako bezrobotny. Jednocześnie informuje Po-
wiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji 
zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przy-
padku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia 
przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub 
odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, 
zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie 
Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy lub 
bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia 
propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej, wykonywania pracy spo-
łecznie użytecznej, prac interwencyjnych, robót 
publicznych, prac na zasadach robót publicznych 
albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowa-
niu zawodowemu dorosłych, gmina dłużnika 
składa  wniosek o ściganie za przestępstwo oraz 
kieruje wniosek  do starosty o zatrzymanie pra-
wa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 

W sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny  umożli-
wi przeprowadzenie wywiadu, złoży oświadcze-
nie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny 

albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną 
formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną 
przez Powiatowy Urząd Pracy, organ właściwy 
dłużnika składa wniosek o zwrot zatrzymanego 
prawa jazdy.

Każdorazowo organ właściwy  dłużnika in-
formuje organ właściwy wierzyciela oraz komor-
nika sądowego o podjętych działaniach wobec 
dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach. Po 
zakończeniu każdego okresu świadczeniowego 
lub po uchyleniu decyzji  w sprawie przyznania 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ 
przyznający świadczenie sporządza decyzję ad-
ministracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika 
alimentacyjnego należności z tytułu otrzymywa-
nych przez osobę uprawnioną świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego i przekazuje ją dłużniko-
wi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu 
dłużnika. 

W przypadku powstania zaległości za okres 
dłuższy niż 6 miesięcy gmina przekazuje do 
Biura Informacji Gospodarczej informację o zo-
bowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika. W 
ewidencji naszej gminy figuruje aktualnie 71 
dłużników alimentacyjnych. W celu prawidłowej 
realizacji ustawy gmina współpracuje: z innymi 
gminami, komornikami sądowymi, sądami, po-
licją , powiatowym urzędem pracy, prokuraturą, 
starostwem, urzędem skarbowym.

Realizacja tej ustawy jest sporym obciążeniem 
dla Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ nosi 
sprzeczny charakter działań,  z jednej strony ,,po-
maganie”, natomiast z drugiej „ściganie”. Każda  
sprawa dotycząca udzielenia pomocy oraz pro-
wadzenia postępowań wobec dłużnika alimen-
tacyjnego jest sprawą indywidualną i wymaga 
poświęcenia bardzo dużej ilości czasu. Ponadto 
od  1 stycznia 2012 roku wejdą  w życie zmiany 
do realizowanej ustawy, które między innymi 
nakładają obowiązek dodatkowego postępowa-
nia administracyjnego tj, wydania decyzji admi-
nistracyjnej o uznaniu dłużnika alimentacyjnego 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyj-
nych.

Danuta Piersa
Kierownik OPS
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Młodzi głosują
W Zespole Szkół w Lelisie 30 września odbyły się 

wybory do władz samorządu uczniowskiego, a także 
młodzieżowe prawybory parlamentarne. Celem akcji 
przygotowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
było zwiększenie uczestnictwa młodzieży  w życiu 
publicznym, w tym zachęcanie ich do świadomego 
udziału w wyborach w przyszłości. 

Zgodnie z konstytucyjnymi zasadami wybory były 
powszechne, bezpośrednie, tajne i równe. Zaangażo-
wano całą społeczność szkolną, przeprowadzono po-
gadanki na temat znaczenia samorządności, kampanię 
wyborczą, zorganizowano same  wybory oraz uroczy-
ście  ogłoszono wyniki.  

Szkolne wybory przygotowała komisja wyborcza, 
która stworzyła karty do głosowania, 
czuwała nad przebiegiem samych  
wyborów i ogłosiła ich wyniki. 
Członkowie komisji wspólnie spo-
rządzili i podpisali protokoły o liczbie 
oddanych głosów.

Głosowanie w młodzieżowych wy-
borach parlamentarnych odbyło się na 
kartach przygotowanych przez CTO. 
Do głosowania uprawnionych było 
164 uczniów, a wzięło w nich udział 
143 osoby z naszego zespołu szkół  
(gimnazjaliści i uczniowie ZSW). 
Głosowanie rozpoczęło się o 8.00 w 

lokalu wyborczym przygotowanym dzień wcześniej. 
Oddano 140 głosów ważnych. Wyniki przedstawiają 
się następująco: PiS – 47, PO – 28, PJN – 15, SLD – 
5, Ruch Palikota – 27, PPP Sierpień 80 – 3, Komitet 
Wyborczy Prawica  - 3.

Drugą częścią akcji „Młodzi głosują” były wybo-
ry przewodniczących samorządu uczniowskiego w 
poszczególnych typach szkół. W Szkole Podstawo-
wej najwięcej głosów (77) otrzymała Emilia Grzyb 
– uczennica klasy V. Uczniowie Gimnazjum najwięk-
szym zaufaniem obdarzyli Natalię Laskowską z klasy 
III a (64 głosy). Przedstawicielem samorządu w szko-
łach zawodowych został Damian Roicki, uczeń I klasy 
ZSW.

Zorganizowanie i przeprowadzenie bezpośrednich 
wyborów w naszej placówce  to idealna lekcja de-
mokracji. Samorządy wybrane w powszechnych wy-
borach cieszą się bowiem  rzeczywistym poparciem i 
autorytetem wśród uczniów, a z kolei dobry samorząd 
może być wsparciem w realizowaniu wielu zadań 
szkoły. (UL) 



Ziemniaków i humoru nikomu nie zabrakło

Pouczająca wyprawa bibliotekarzy 

Budujmy Arkę 

  Bibliotekarze gminy Lelis 22 września uczest-
niczyli  w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy 
. Celem wyjazdu  było zapoznanie się z pracą i 
działalnością bibliotek miasta Warszawy ( m.in. 
Mediateką Start-Meta w dzielnicy Bielany oraz 
Multimedialną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży  
NAUTILUS w dzielnicy Białołęka). Całkowity 
koszt wyjazdu pokryła Miejska Biblioteka Publicz-
na  Ostrołęka.

Członkowie koła ekologicznego ,,Ko-
niczynka’’ ze Szkoły Podstawowej w Na-
siadkach wzięli udział w ogólnopolskim, 
plastycznym konkursie ekologicznym  
,,Budujmy Arkę’’. W ramach tego konkur-
su Klaudia Potkaj,  uczennica z klasy V 
zdobyła 2 miejsce i w nagrodę otrzymała 
odtwarzacz MP3.

 Jolanta Kurpiewska

Przełożone z konieczności na 16 października 
Święto Pieczonego Ziemniaka w Szafarczyskach za-
pewniło wszystkim, którzy zdecydowali się przyjść 
na stadion LZS, wspaniałą pogodę, wiele atrakcji, a 
także dowolną ilość pieczonych ziemniaków i pie-
przowej wody. Przy okazji mieszkańcy Nasiadek i 
Szafarczysk, członkowie LZS mogli się pochwalić 
efektami pracy społecznej przy budowie zaplecza 
stadionu, a Kawalerowie znaleźli okazję do rewan-
żu za ubiegłoroczna porażkę (4:2) w meczu piłkar-
skim z Żonatymi. Tym razem Kawalerowie okazali 
się zdecydowanie lepsi wygrywając 9:2.  Młodzież 
szkolna mogła uczestniczyć w bardzo ciekawych 
konkurencjach poświęconych ziemniakowi, które 
przygotowały i przeprowadziły nauczycielki SP 
Nasiadki: Wanda Aptacy, Irena Bachmura i  Kata-
rzyna Izydorczyk. Nagrody w konkursach, przygo-
towane przez GOK-O i LZS, wręczyli wójt Stani-
sław Subda, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, 
a także uczestniczący w festynie radny wojewódzki 
Marian Krupiński i przewodniczący Rady Powiatu 
Stefan Prusik. Wręczono także puchary dla drużyn, 
które uczestniczyły w piłkarskim turnieju LZS ro-
zegranym tydzień wcześniej na boisku w Szafar-
czyskach. Zwyciężyła drużyna  Długi Kąt/Lelis, 
przed Lelis – młodzi, Obierwia/Olszewka, Łodzi-
ska i Nasiadki/Szafarczyska. Konkurs podnoszenia 
ciężarka wygrał Daniel Kaliszewski z wynikiem 50 
podniesień.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Mediateka Start-Meta jest najnowocześniejszą w 
Europie Środkowo-Wschodniej, w pełni skompute-
ryzowaną instytucją dla mieszkańców Warszawy i 
okolic. Głównym jej zadaniem jest udostępnianie 
za pośrednictwem różnych nośników: książek, gier 
komputerowych, płyt, filmów DVD i VHS wiedzy 
ze wszystkich dziedzin nauki. Mediateka to także 
miejsce spotkań kulturalno-naukowych. Młodzi lu-
dzie mogą  tam wykorzystywać nowe technologie, 
specjalistyczne programy i nowoczesne pomoce na-
ukowe. Dla nauczycieli stanowi  dobre miejsce do 
uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych.

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
powstała niedawno, bo w 2007 roku. Zajęła lokal 
po sklepie spożywczym, gdyż możliwości finanso-
we nie pozwoliły na budowę samodzielnego budyn-
ku.  Biblioteka znajduje się w najstarszym osiedlu 
Białołęki. Jej wystrój nawiązuje do wyglądu łodzi 
podwodnej i oceanu. Kolorystyka niebiesko-błę-
kitna sprawia oderwanie od głośnej i szarej rzeczy-
wistości. Warto było poznać te najnowocześniejsze 
formy pracy bibliotecznej, z nadzieją, że uda się je 
wykorzystać w pracy naszych bibliotek.(BS) 

9

„Kupiszewiada”  
w Obierwi 

II Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszew-
skiego,  organizowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Ostrołęce,  zaszczycił swoją obec-
nością skromne progi Filii Bibliotecznej GBP w 
Obierwi. Nieodłączny punkt programu „Kupisze-
wiady” stanowią lekcje literackie adresowane do 
młodzieży i właśnie  jedna z nich miała miejsce w 
naszej bibliotece.  Dzięki niej gimnazjaliści z Ze-
społu Szkół w Obierwi mieli okazję uczestniczyć w 
niecodziennym spotkaniu z Alfredem Sierzputow-
skim – ostrołęckim poetą, satyrykiem i publicystą. 
Nasz gość, jak zawsze dowcipnie  opowiadając 
anegdoty związane ze stawianiem tzw. pierwszych 
kroków w twórczości poetyckiej, niejednokrotnie 
jak na satyryka przystało nasycone humorem,  nie-
co przybliżył młodzieży swoją drogę do zaistnienia 
w świecie literackim. W czasie godzinnego spotka-
nia młodzież wysłuchała także licznych fraszek w 
interpretacji głosowej samego autora. 

Bożena Załęska 
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B-klasa. Dobry początek ligowego sezonu

Liczy się cały rok startówKurpiowski Jantar błyszczał w Szafarczyskach 

Piłkarze LUKS  Łęg Przedmiejski gm. Lelis do-
brze rozpoczęli tegoroczne rozgrywki B-klasy. Po 

W trakcie otwarcia boiska wielofunkcyjnego w 
Białobieli podsumowano wyniki współzawodnic-
twa sportowego szkół w roku szkolnym 2010/2011, 
a także nagrodzono najlepszych zawodników i tre-
nerów. W rywalizacji szkół podstawowych zwycię-
żyła SP Nasiadki z dorobkiem 139 pkt. Następne 
miejsca zajęły kolejno szkoły: SP Lelis – 123 pkt., 
SP Białobiel – 122,5, SP Łęg Przedmiejski – 51, SP 
Olszewka  i SP Dąbrówka – po 47, SP Obierwia 
-36,5 oraz SP Łęg Starościński – 3 pkt. W rywaliza-
cji gimnazjów najwięcej punktów zgromadziło PG 
Lelis – 178, wyprzedzając PG Łęg Przedmiejski – 
176,5 oraz PG Obierwia – 154,5 pkt. 

Szkolny Związek Sportowy podsumował także 
współzawodnictwo gmin, w którym Gmina Lelis 
zajęła III miejsce z dorobkiem 1721 pkt., za Ka-
dzidłem – 1849,5  i Olszewo Borkami – 1721 pkt.. 
Szkoły podstawowe ,,dołożyły’’ się do dorobku 
naszej gminy dając 569 pkt, a gimnazja – 509 pkt. 
(ak)

Fot. Antoni Kustusz 

V Ogólnopolski Turniej w Ringo o  „Kurpiowski 
Jantar” rozegrano 10 września na stadionie LZS w 
Szafarczyskach. Tradycyjnie już  zawody wyróż-
niały się dużą liczbą startujących zawodników z 
regionu,  jak i z całej Polski, a wśród nich także  
najlepszych polskich ringowców, którzy bardzo  
wzmocnili sportową rywalizację. W zawodach 
uczestniczyło  153 ringowców z 10 klubów z te-
renu powiatu ostrołęckiego, 1zawodnik z powiatu 
wyszkowskiego oraz zawodnicy  z pięciu ośrodków 
ringo z Polski. Rozegrano 8 kategorii indywidual-
nych oraz 5 drużynowych. Sędzią głównym zawo-
dów była Sylwia Smilgin-Kamińska, zaś nagrody 
dla najlepszych wręczał wójt gminy Stanisław Sub-
da oraz działacze Polskiego Towarzystwa Ringo. 

W poszczególnych kategoriach i konkurencjach 
najlepsze wyniki spośród reprezentantów naszej 
gminy uzyskali: kategoria: junior,  1 m. Jakub Brze-
ski- LUKS „Tygrys” Łęg Starościński, 2. Damian 
Piersa-  LUKS „Tygrys” Łęg Starościński,; kat.: 
juniorka, 2. Agnieszka Marzewska- ULKS „Osak” 
Lelis, 3.Marlena Orzołek- LUKS „Nasiadki”; kat.: 
kadetka,  2. Anna Grala - ULKS „Osak” Lelis, 3. 
Karolina Siernicka- LUKS „Nasiadki”;  kat.: mło-
dzik, 1. Konrad Surgiewicz - LUKS „Nasiadki”,  3. 
Wiktor Puławski - LUKS „Nasiadki”; kat.: mło-
dziczka,  1. Klaudia Orzołek - LUKS „Nasiadki”, 
2. Izabela Kowalczyk - LUKS „Tygrys” Łęg Sta-
rościński, 3. Lidia Kamińska- LUKS „Nasiadki”; 

SPORT W GMINIE

rundzie jesiennej powinni plasować się na II miej-
scu, ale zupełnie niekompetentny sędzia odebrał im 

kat.: żak, 2. Patryk Gut - UKS Białobiel; kat.: żacz-
ka, 1.Kamila Duszak Kamila- LUKS „Nasiadki”; 
kat.: dwójki mieszane do lat 19, 1.Paulina Wan-
gryn/ Damian Piersa; (Mogielnica/ Łęg Starościń-
ski), 2. Agnieszka Marzewska/Jakub Staśkiewicz; 
(Lelis/ Łęg Starościński), 3. Marlena Orzołek/Ja-
kub Brzeski; (Nasiadki/Lelis); kat.: dwójki szkolne 
dziewcząt do lat 16, 2. Anna Grala, Karolina Sier-
nicka; (Lelis/ Nasiadki), 3. Melania Kamińska / 
Magda Zalewska;(Nasiadki/Ostrołęka); kat. : trójki 
mieszane do lat 13, 1, Klaudia Orzołek/Lidia Ka-
mińska/Konrad Surgiewicz; (Nasiadki), 2. Izabela 
Kowalczyk /Robert Dąbkowski /Kacper Urbańczyk 
(Łęg Starościński, Bartoszyce), 3. Kacper Brzeski/
Wiktor Puławski/Natalia Dąbkowska; (Lelis, Na-
siadki, Bartoszyce); kat.: trójki mieszane do lat 10,  
2. Natalia Makulska, Jakub Prajs, Kamila Duszak; 
(Olkowice, Nasiadki), 3. Milena Podeszwa, Eliza 
Łępicka, Robert Nalewajk  (Łęg Starościński); 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kon-
rad Surgiewicz, a najlepszą zawodniczką Klaudia 
Orzołek -  oboje z LUKS Nasiadki. Każde z nich 
wygrało swoją kategorię indywidualną oraz druży-
nową, a także stoczyli największą ilość zwycięskich 
pojedynków. Otrzymali więc główny laur turnieju 
- puchar z bursztynem. Jest to pierwszy w pięcio-
letniej historii turnieju sukces zawodników z klubu 
LUKS Nasiadki, organizatora  zawodów. (ak)

 Fot. Antoni Kustusz 

szansę na zwycięstwo w meczu z Huraganem Lipni-
ki. Mecz zakończył się remisem 2:2, a powinno być 
co najmniej 4:2. Ale cóż takie są uroki polskich lig 
piłkarskich nie tylko na ich szczytach, ale także na 
samym dole. Ogółem nasi piłkarze po 7. meczach 
rundy jesiennej uplasowali się na trzeciej pozycji 
za Orzem Goworowo i Krzyniakiem Krzynowłoga 
Mała. W siedmiu meczach zdobyli 13 punktów, 
uzyskując 4 zwycięstwa, 1 remis i 2 porażki. Bilans 
bramek wynosi 20-15. W meczach rundy jesiennej 
LUKS Łęg Przedmiejski padły następujące wyniki: 
z GUKS Krasnosielc 2:1, z WKS Mystkówiec 3:1, 
z Krzyniakiem Krzynowłoga Mała 2:3, ze Świtem 
Baranowo  2:1, z Orzem Goworowo 2:6, z Janta-
rem Parciaki 7:1 i z Huraganem Lipniki 2:2. Teraz 
poczekamy do wiosny i mamy nadzieję, że LUKS 
utrzyma formę, która zapewni klubowi pewne miej-
sce w czołówce. (ak)

Fot. Antoni Kustusz  
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Bieg to zdrowie -  każdy w Lelisie ci to powie Wygrana Ani w Krakowie 

Awans z przeziębieniem

Gwarno na Orliku

Tegoroczne Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar 
Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 
Starosty Powiatu Ostrołęckiego pod patronatem  
Wójta Gminy Lelis, przełożone z konieczności na 
15 października, odbywały się w wyjątkowo nie-
sprzyjających warunkach. Było przenikliwie zim-
no i wietrznie, a mimo to wszyscy byli zadowo-
leni. Humory poprawiała serwowana na gorąco w 
GOK-O herbata i kiełbaski, a do tego przekonanie, 
że przecież bieg to zdrowie, o czym przekonywa-
li wszystkich reprezentujący wójta Stefan Prusik, 
główny specjalista w Urzędzie Gminy i przewod-
niczący Rady Powiatu oraz Leszek Piórkowski, 
wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej LZS.  

Biegi, które doskonale poprowadzili Sylwia 
Smilgin-Kamińska, jako spiker, oraz Maciej Brze-
ski, jako sędzia główny, rozegrano na trasach wo-
kół już prawie gotowego, nowiutkiego stadionu 
gminnego. Zielona trawa boiska, doskonałe bież-
nie i nowe trybuny już wkrótce staną się miejscem 
rozgrywania wspaniałych wydarzeń sportowych, 
ale teraz stały się dobrym tłem dla biegającej mło-
dzieży i dzieci, bowiem po raz pierwszy w katego-
rii krasnali wystartowały przedszkolaki. 

A oto klasyfikacja najlepszych biegaczy: katego-
ria przedszkolaków (bieg krasnali), dziewczęta : 
I m- Alicja Kacprzak , SP Lelis, II m - Anna Kaba-
cik, SP Łęg Przedmiejski, III m - Olga Kozłowska 
SP Łęg Przedm.; chłopcy : I m - Igor Parzych, SP 
Nasiadki, II m - Mateusz Olkowski ,SP Lelis, III 
m - Fabian Parzych, SP Nasiadki;  kategoria klas 
pierwszych SP, dziewczęta : I m - Zuzanna Cy-
wińska, SP nr 10 Ostrołęka, II m - Klaudia Kru-
czyk, SP Łęg Przedm., III m - Wiktoria Wiśniew-
ska,  SP Obierwia; chłopcy : I m - Piotr Łępicki, 
SP Łęg Starościński, II m - Marcin Regulski, SP 
nr 10 Ostrołęka, III m - Jakub Podzielny, SP Łęg 
Przedm.; kategoria klas drugich SP, dziewczęta 
:I m - Amelia Gromek, SP Nasiadki, II m - Karoli-
na Wołosz, SP Obierwia, III m - Marta Zawrotna, 
SP Łęg Przedm.; chłopcy: I m - Kacper Piórkow-
ski, SP Czarnia, II m - Miłosz Budziłek,  SP Czar-
nia, III m - Maciej Sęk, SP Dąbrówka; kategoria 
klas trzecich SP, dziewczęta :I m - Julita Kowal-
czyk, SP Lelis, II m - Julia Deptuła, SP Lelis, III 
m - Wiktoria Lutrzykowska, SP Nasiadki; chłopcy: 
I m - Kacper Ulewicz, SP Chudek, II m - Mateusz 
Choroszewski, SP Lelis, III m - Cezary Waszkie-
wicz, SP Obierwia; kategoria klas czwartych SP, 
dziewczęta: I m - Weronika Kutryb, SP Chudek, 
II m - Marta Rolka ,SP Czarnia, III m - Wiktoria 
Kowalczyk, SP Lelis; chłopcy: I m - Michał Niedź-
wiecki, SP Obierwia, II m - Brajan Kowalski, SP 
Czarnia, III m - Jakub Bałdyga, SP Czarnia; ka-
tegoria klas piątych SP, dziewczęta : I m - Victo-

W hali TS Wisła w Krakowie 15 października 
rozegrano Ogólnopolski Halowy Turniej w Ringo 
– Otwarte Mistrzostwa Krakowa. Zawody przepro-
wadzono w  siedmiu kategoriach indywidualnych 
oraz dwóch drużynowych. W turnieju startowała 
Anna Grala z LUKS Nasiadki, która zwyciężyła w 
kategorii kadetek, a także w kategorii dwójek mie-
szanych do lat 16, w której startowała wraz z Pio-
trem Pawlakiem z W-MTR w Bartoszycach. Warto 
odnotować, że Ania zajmuje także I miejsce w kra-
jowym rankingu zawodników kat. kadetek Polskie-
go Towarzystwa Ringo za 2011 rok. W rankingu 
tym na dobrych miejscach plasują się także inni 
zawodnicy z naszej gminy: Marlena Orzołek jest 
druga w kat. juniorek, Jakub Brzeski drugi w kat. 
juniorów, Klaudia Orzołek zajmuje pierwszą lokatę 
wśród młodziczek, a Izabela Kowalczyk jest trzecia, 
Konrad Surgiewicz jest drugi w grupie młodzików, 
a Wiktor Puławski trzeci. Gratulujemy. (ak) 

W biegach przełajowych gmina Lelis tradycyjnie 
ma swoich reprezentantów w finałach Mazowsza. 
Tym razem, po starcie w biegach międzypowiato-
wych, które odbyły się 22 października na terenie 
nad Narwią w Ostrołęce, taki awans zapewniła so-
bie Magdalena Olszewska ze Szkoły Podstawowej 
w Białobieli, która, pomimo przeziębienia, zajęła w 
swoim biegu II miejsce. Pozostałym reprezentan-
tom gminy start w rywalizacji międzypowiatowe 
nie przyniósł awansu. Ale na pamiątkę pozostanie 
wspólna fotografia. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

We wrześniu Orlik w Łęgu Przedmiejskim był 
organizatorem gminnych eliminacji w turnieju Or-
lika o puchar premiera Donalda Tuska. 4 września 
do rywalizacji stanęły zespoły chłopców i dziew-
cząt w wieku do lat 13, a tydzień później drużyny 
chłopców i dziewcząt do lat 11. Turniej przebiegał 
w bardzo miłej atmosferze, dzieci bawiły się wspa-
niale, zaś do rywalizacji mobilizowali ich opieku-
nowie oraz rodzice wraz z rodzeństwem. W sumie 
w rywalizacji uczestniczyło 20 zespołów. Z każdej 
kategorii wiekowej tylko jeden zespół awansował 
do finału międzypowiatowego.  A oto wyniki w 
poszczególnych kategoriach (pierwsze 4 miejsca): 
dziewczęta do lat 13: I miejsce - ULKS Białobielki,  
II miejsce - Osak Lelis,  III miejsce - Przedmieście- 
Łęg Przedmiejski, IV miejsce – Olcha Olszewka, 
V miejsce – Tygrys Łęg Starościński; chłopcy do 
lat 13: I miejsce - PG Lelis, II miejsce -  Przed-
mieście Łęg Przedmiejski, III miejsce – ULKS 
Białobielki, IV miejsce – Tygrys Łęg Starościński; 
dziewczęta do lat 11: I miejsce -  Osak Lelis,  II 
miejsce -  Przedmieście Łęg Przedmiejski, III miej-
sce – ULKS Białobielki,  IV miejsce – Tygrys Łęg 
Starościński; chłopcy do lat 11: I miejsce -  Tygrys 
Łęg Starościński, II miejsce -  Osak Lelis,  III miej-
sce -  Przedmieście Łęg Przedmiejski, IV miejsce 
– Olcha Olszewka.

W finale międzypowiatowym reprezentacje na-
szej gminy walczyły bardzo dzielnie niestety tylko 
chłopcom do lat 13 z PG Lelis udało się wywalczyć 
awans do finału województwa mazowieckiego, w 
którym zajęli 9 miejsce.  Gratulujemy i z niecierpli-
wością czekamy na kolejną edycję turnieju.

Rafał Kosek 
Fot. Antoni Kustusz

ria Ejzemberg, SP Lelis, II m - Idalia Dawidczyk, 
SP Czarnia, III m - Wiktoria Mróz, SP Czarnia; 
chłopcy: I m - Michał Ozgowicz, SP Nasiadki, II 
m - Wojciech Bączek, SP Czarnia, III m - Piotr 
Piórkowski, SP Czarnia; kategoria klas szóstych 
SP, dziewczęta : I m - Magdalena Olszewska, SP 
Białobiel,  II m - Dominka Wodeńko,  SP Lelis, III 
m - Paulina Samsel SP Czarnia; chłopcy: I m - Ka-
rol Rogoziński, SP Dzbenin, II m - Bartosz Pyśk, 
SP Czarnia, III m - Krystian Samsel, SP Czarnia; 
kategoria gimnazjum klasy I-III, dziewczęta: I 
m - Sylwia Sadłowska, PG Dylewo, II m - Olga 
Gruz, PG Nowa Wieś, III m - Magdalena Żebrow-
ska ,PG Lelis; chłopcy: I m - Mateusz Grabowski, 
PG Nowa Wieś, II m - Miłosz Zabielski,  PG Nowa 
Wieś, III m - Dawid Zabielski, PG Nowa Wieś;  ka-
tegoria Open, kobiety :  I m - Klaudia Dobkow-
ska (Kadzidło - OKLA Ostrołęka); mężczyźni: I 
m - Damian Świerdzewski ( Rzekuń - OKLA),  II 
m - Mateusz Zalewski ( Olszewo - Borki - OKLA),  
III m - Arkadiusz Borkowski (Olszewo - Borki - 
OKLA). 

Łączna punktacja zespołowa gmin : 1 m - 
Gmina Lelis - 76pkt, 2 m - Gmina Czarnia - 28 
pkt,  3 m - Gmina Kadzidło - 20 pkt,  4 m - Gmina 
Olszewo - Borki - 17 pkt, 5 m - Gmina Rzekuń - 10 
pkt, 6 m - Miasto Ostrołęka - 8 pkt . (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 
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Fotografia sposobem na in-
tegrację międzykulturową
W Zespole Szkół w Lelisie w okresie od 9 do 17 
października realizowano projekt pn „Fotografia 
sposobem na integrację międzykulturową” , który był 
realizowany w ramach Programu „Młodzież w działa-
niu”, Akcja 1.1.- Wymiana Młodzieży’’. Celem głów-
nym projektu było stworzenie zarówno dla młodzieży 
polskiej,  jak i rumuńskiej płaszczyzny porozumienia 
oraz dialogu międzykulturowego. Miało temu służyć 
wykorzystanie fotografii jako sposobu wychwytywa-
nia i uwieczniania zachowań uczestników projektu. 
Organizatorzy projektu wymiany młodzieży z Polski 
i Rumunii, czyli Mazowiecka Wojewódzka Komenda 
OHP  poprzez Środowiskowy Hufiec Pracy 7-2 w 
Ostrołęce oraz Zespół Szkół w Lelisie, a także partner 
rumuński, którym była organizacja Fundatia Pentru o 
Viata skoncentrowali się na  analizie  takich aspektów 
jak: pogłębianie  wzajemnego zrozumienia  między 
młodzieżą pochodzącą z różnych krajów, wzmacnia-
niu poczucia obywatelstwa europejskiego. 
W wymianie uczestniczyło 10 młodych Rumunów w 
wieku od 17 do 22 lat, a także ich rówieśnicy będący 
wychowankami Środowiskowego Hufca Pracy 7-2 
w Ostrołęce. Projekt wymiany młodzieży został 
poświęcony fotografii jako sztuce łamania różnego 
rodzaju barier oraz stereotypów wśród uczestników 
polskich, jak i rumuńskich. Działania te były realizo-
wane poprzez jednoczesne poznanie przez młodzież 
rumuńską kultury i tradycji regionu kurpiowskiego 
i uwiecznianie jego uroków przy użyciu aparatu 
fotograficznego. 

Marcin Krzemiński

Efekt zwalczania 
analfabetyzmu?
Jeśli chcemy się przekonać, jakie efekty przyniosło 
zwalczanie analfabetyzmu w Polsce, to warto wybrać 
się w okolice Łęgu Przedmiejskiego, gdzie na wiatach 
autobusowych widać wyraźnie, że miejscowe szkoły 
nauczyły ludzi pisać. A, że z takim skutkiem, jak na 
zdjęciu? No cóż, widocznie każdy uczy się tego co 
dla niego ważne i co wystawia świadectwo osobistej 
kulturze. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Od 29 października w każdą sobotę, niedzielę 
i święta z Dworca PKS w Lelisie będzie kur-
sować autobus do Ostrołęki. Nowe kursy z 
literkami CF będą odchodzić z Lelisa o 8.10 

INFORMACJE
GOK-O i GBP informują i zapraszają…

Urząd Gminy przypomina...

Urząd Gminy informuje... 

4 listopada, godz. 10.00, sala GBP – Eliminacje Gminne dla gimnazjów Konkursu Recyta-
torskiego ,,Kurpie Zielone w Literaturze’’; 
9 listopada, godz. 10.00, sala GOK-O – akademia z okazji Święta Niepodległości, spotkanie 
weteranów i kombatantów;
15 listopada, godz. 10.00, sala GBP – finał Konkursu Recytatorskiego ,,Kurpie Zielone w 
Literaturze’’ dla gimnazjów. 
17 listopada, godz. 13.00, sala GOK-O – konferencja naukowa ,,Kultywowanie tradycji 
regionalnych na przykładzie XV-letniej działalności zespołu ,,Nowe Latko’’. W programie 
występ zespołu, spotkanie dotychczasowych uczestników, wystawa pamiątek i fotografii;
19 listopada, godz. 11,30, sala GBP – spotkanie autorskie z Andrzejem Drabikiem, pisarzem 
literatury dla dzieci, autorem m.in. książki ,,Wesoły zwierzyniec’’; 
6 grudnia, godz. 12.00, Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim - spotkanie z seniorami;
8 grudnia, godz. 12.00, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – spotkanie z seniorami. 
22 grudnia, godz. 10.00, sala GOK-O – gminne spotkanie wigilijne z seniorami; 

1. Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
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.

i o 16,40. Obecny rozkład jazdy w soboty,  
niedziele i święta na dworcu w Lelisie przed-
stawia się następująco: 


