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Po podsumowaniu tegorocznej edycji gminnego 
konkursu ,,Palma kurpiowska’’ widać wyraźnie, że 
poprawia się poziom artystyczny i znajomość reguł 
folkloru wśród wykonawców palm szkolnych. To 
efekt prowadzonych tam zajęć folklorystycznych 
oraz pomocy ze strony artystów ludowych.  

Podsumowanie konkursu odbyło się 14 kwiet-
nia w GOK-O, a dostarczone prace plastyczne 
oceniało jury w składzie: Henryk Kulesza-prze-
wodniczący, Janina Mielnicka i Jarosław Kraska. 
Na konkurs złożono 7 palm, w tym 4 prace zbio-
rowe (fot. z lewej). W kategorii prac zbiorowych 
przyznano następujące miejsca: I miejsce – Zespół 
Szkół w Lelisie, dwa drugie miejsca: koło pla-
styczne z GOK-O w Lelisie i kl. V Szkoły Podsta-
wowej w Obierwi oraz III m. – Szkoła Podstawowa 
w Nasiadkach. 

W kategorii prac indywidualnych komisja na 
pierwszym miejscu ustawiła dwie palmy, które 
wykonały: Mariola Ogniewska z Łodzisk oraz Jo-
anna Bastek z Nasiadek, a wyróżnienie otrzymała 
Karolina Kiełczewska z Dąbrówki. 

Jak zaznaczono w protokole konkursu, komisja 
przy ocenie brała pod uwagę: umiejętność i tech-
nikę wykonania, wielobarwność i różnorodność 
kwiatów, zachowanie perspektywy zakończenia 
palmy,  ilość powtarzających się kompozycji, es-
tetykę wykonania oraz  nakład włożonego czasu. 
Wykonawcy palm otrzymali nagrody pieniężne 

ufundowane przez Gminny Ośrodek Kulturalno-
Oświatowy w Lelisie, a palmy, które zajęły trzy 
pierwsze miejsca trafiły na LXII konkurs ,, Palma 
Kurpiowska Łyse ‘2011” , w którym o miano naj-
piękniejszej, rywalizowało 162 palmy. 135 wy-
konali twórcy indywidualni, 14 uczniowie szkół 
podstawowych i przedszkoli, a 13 palm wykona-
ła młodzież z gimnazjów i szkół średnich. Palmy 
Zespołu Szkół w Lelisie, z GOK-O Lelis i SP w 
Obierwi otrzymały wyróżnienia. 

Także Orkiestra Kurpiowska GOK-O Lelis 
dobrze przygotowała się do niedzielnego koncer-
tu, który odbył się  z okazji Palmy Kurpiowskiej  
17 kwietnia na scenie przy GOK w Łysych.  Przed 
występem nasza reprezentacyjna orkiestra nagrała 
płytę, na której znalazły się nagrania 20. utworów 
muzycznych oraz ze śpiewem solowym Marioli 
Ogniewskiej. Płytę sprzedawano w trakcie festy-
nu, a nagranych pieśni i melodii tanecznych można 
było posłuchać w trakcie „palmowego” koncertu, 
który został bardzo dobrze przyjęty przez wieloty-
sięczną publiczność. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Palmy coraz piękniejsze, a orkiestra jeszcze lepsza 
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Z życia samorządu

V sesja Rady Gminy, która odbyła się 25 lu-
tego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy miała 
bardzo nerwowy i burzliwy charakter, a to za spra-
wą licznej delegacji mieszkańców wsi Olszewka i 
Szwendrowy Most, którzy przybyli na sesję, by 
protestować przeciwko planom zmian w organiza-
cji Szkoły Podstawowej w Olszewce. Już w trakcie 
dyskusji nad porządkiem obrad radny Krzysztof 
Mróz zgłosił na piśmie wniosek o zmianę porządku 
tj. o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 
punkt 9 podpunkt „i” w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej w Olszewce w Szkołę 
Filialną w Olszewce Szkoły Podstawowej w Obier-
wi i odesłać  projektu uchwały do dalszych prac w 
komisjach Rady Gminy. Wniosek upadł, po tym jak 
za opowiedziało się 3 radnych, jeden się wstrzymał, 
a 11 radnych było przeciwnego zdania. Na taki re-
zultat bardzo nerwowo i raczej mało kulturalnie za-
reagował sołtys Olszewki, ale mimo tego ataku na 
radnych bardzo bogaty i różnorodny porządek sesji 
został uchwalony. 

Po wysłuchaniu obszernej i szczegółowej infor-
macji o działalności Wójta Gminy, którą przedsta-
wił główny specjalista Stefan Prusik, radni dokonali 

analizy sprawozdania z działalności Ośrodka Po-
mocy Społecznej za 2010r. oraz potrzeb  zakresie 
pomocy społecznej na rok bieżący. Jak podkreślił 
Jan Mrozek, przewodniczący Rady Gminy, wszyst-
kie zadania zakresie pomocy społecznej w gminie 
Lelis zostały zaspokojone, podobnie jak w pełni 
zaspokojono potrzeby w odniesieniu do ustawy o 
świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy  oso-
bom uprawnionym do alimentów. Następnie Rada 
przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie 
o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowe-
go w szkołach prowadzonych przez Gminę, które 
omówił wójt Stanisław Subda, podkreślając, że co 
roku Gmina musi przeliczać zgodnie z przepisami 
średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez samorząd. Jest to rozliczenie 
całoroczne i z tego tytułu przybyło gminie szereg 
dodatkowych obowiązków. 

- Z tegorocznych rozliczeń wyszło, że należy do-
łożyć 32.101,44 gr, a nadpłaty przy nauczycielach 
kontraktowych mamy 34.994 zł. Oprócz tej sumy 
musimy wygospodarować w tegorocznym budżecie 
na podwyżki nauczycieli około 200 tys. zł, podczas 
gdy 23 lutego  nadeszło pismo z Ministerstwa Fi-
nansów, że obniżają nam subwencję oświatową o 
200 tysięcy złotych. Czyli, że w budżecie musimy 
znaleźć 400 tysięcy zł, by pokryć potrzeby oświaty.  
– podkreślił na zakończenie swego wystąpienia Sta-
nisław Subda. 

Z kolei radni przyjęli do wiadomości sprawoz-
danie z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 
2009-2010. Jak powiedział wójt Stanisław Subda, z 
terenu gminy zebrano 1304 tony odpadów, w tym 
posegregowanych 689 ton. W naszej gminnie 90 
proc. mieszkańców ma zawarte umowy na odbiór 
śmieci. Gminę czeka jednak w najbliższym czasie 
rewolucja w tym zakresie, bowiem wszystkie odpa-
dy mają być własnością gminy, to gmina ma odpo-
wiadać i zarządzać tym wszystkim. Będziemy więc 
ogłaszać przetarg na firmę, która będzie odbierać 
odpady, poza tym radni będą ustalać opłaty za od-
biór odpadów – stwierdził S. Subda. 

Następnie radni i goście sesji wysłuchali  infor-
macji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, raportu 
o stanie kultury fizycznej oraz z wykonania gminne-
go programu przeciwdziałania narkomani i  efektów 
jego realizacji. W trakcie tego punktu obrad wójt S. 
Subda i przew. Jan Mrozek wręczyli wyróżnienia i 
upominki  dla działaczy gminnych LZS, które otrzy-
mali: radni Stanisław Szczepanek, Dariusz Mróz, 
Jerzy Dawid oraz Witold Kwiatkowski. 

Przy okazji podjęcia uchwały dotyczącej fundu-
szu sołeckiego wywiązała się dyskusja, 
w której większość obecnych sołtysów 
opowiadała się za wydzieleniu w bu-
dżecie gminy takiego funduszu. Po tej 
wymianie zdań rada większością gło-
sów 14 ,,za’’ i jednym głosie przeciw 
przyjęła proponowany wcześnie projekt 
uchwały, w której wyraża się  zgodę na  
wyodrębnienie w budżecie gminy na 
rok 2012 środków  stanowiących  fun-
dusz  sołecki. 

Z kolei przy 14 głosach ,,za’’ i jed-
nym wstrzymującym się Rada uchwa-
liła nową stawkę taryfy  za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę, ustalając ją w 
wysokości 2,17zł za 1 m3  + Vat 8 proc., 
a także stawki za zbiorowe odprowa-

dzanie ścieków, którą podwyższyła o 5 gr.  
Dopiero po tej pracowitej i owocnej części obrad 

przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w 
sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podsta-
wowej w Olszewce w Szkołę Filialną w Olszewce 
Szkoły Podstawowej w Obierwi. Podjęcie uchwały 
poprzedziły bardzo obszerne i emocjonujące 
wystąpienia przedstawiciela społeczności 
wiejskiej, byłego przewodniczącego Ko-
mitetu Budowy Szkoły w Olszewce, Jana 
Żakowskiego, radnego Krzysztofa Mroza, 
na prośbę którego odczytano także kore-
spondencję, jaką rozesłał w tej sprawie do 
Wójta Gminy i do dyrektora ZASiP, a na-
stępnie wystąpienie dyr. ZASiP Andrzeja 
Przeradzkiego, który przedstawił przesłanki 
organizacyjne i ekonomiczne skłaniające do 
podjęcia decyzji o zmianach w funkcjono-
waniu szkół w Olszewce i Obierwi, a także 
wójta gminy S. Subdy, który odniósł się do 
przedstawionych argumentów i podkreślił, 
te wszystkie działania, jakie gmina zrealizowała 
na rzecz społeczności wsi Olszewka, Szwendrowy 
Most i Obierwia, a także dla poprawy bezpieczeń-
stwa i warunków do nauki dla dzieci z tamtego tere-
nu. Wymianie poglądów i argumentów radni podjęli 
przy 12 głosach ,,za’’, 2 głosach przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym się, uchwałę w sprawie  zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Olszewce w 
Szkołę Filialną w Olszewce Szkoły Podstawowej w 
Obierwi. 

Po opadnięciu emocji Rada Gminy jednogło-
śnie przyjęła uchwały w sprawach: przyjęcia Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gmi-
nie Lelis na lata 2011-2016, określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w 
tym podatku oraz udzielenia pomocy finansowej 
pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu  
z przeznaczeniem na realizację następującego zada-

nia: „Przebudowa mostu na rzece Płodownica wraz 
z dojazdami w ciągu komunikacyjnym Nr 2580W 
Orzoł – Stacja Kolejowa Parciaki, Nr 3227W Prza-
snysz – Baranowo, Nr 2536W od drogi 53 – Obier-
wia – Chudek – Baranowo” wraz z wykonaniem 
ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów na drogi 
gminne, zatok autobusowych, przebudową przepu-
stów w wysokości 361 915 zł. 

VI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy zwołano 
na dzień 17 marca (w lokalu Urzędu Gminy Lelis 
na wniosek Wójta Gminy. W sesji uczestniczyła 
także delegacja mieszkańców rejonu szkoły w Ol-
szewce. Jak poinformował wójt S. Subda wniosek o 
zwołanie sesji był wynikiem spotkań z mieszkańca-
mi wsi Olszewka, którzy po poprzedniej sesji w pro-
teście przeciwko podjętej uchwale przestali posyłać 
dzieci do szkoły. Wójt przekonywał do zaniechania 
zbytnich emocji oraz drastycznych form protestu, 
które odbywają się kosztem dzieci oraz uznał, że ist-
nieją przesłanki do czasowego zawieszenia podjętej 
uprzednio uchwały. Za takim rozwiązaniem opowie-
dział się także radny K. Mróz, ale radni byli temu 
przeciwni, wyrażając stanowisko, iż muszą myśleć 
o całej gminie i o wszystkich dzieciach w szkołach. 

Po głosowaniu  Rada Gminy 12 głosami przeciw-
ko i przy 3 głosach ,,za’’ odrzuciła wniosek wójta, 
utrzymując w mocy uchwałę w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Olszewce 
Szkołę Filialną w  Olszewce Szkoły Podstawowej 
w Obierwi. Wywołało to głosy oburzenia ze strony 
przybyłych mieszkańców Olszewki, którzy gremial-
nie opuścili sale. Ponieważ jednak innych spraw nie 
było to na tym sesję zakończono.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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LISTA sołtysów i rad sołeckich w gminie Lelis (kadencja 2011-2015)

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2010 r.
Dochody budżetu

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane na po-
ziomie 27.329.227 zł,  z tego największe pozycje 
dochodowe stanowiły:
• Subwencja oświatowa, która wyniosła 7.968.478 
zł. co stanowiło 29 proc. dochodów budżetu Gminy 
(w roku 2009 - 31,6 proc.).
• Subwencja wyrównawcza, która wyniosła 
4.273.656 zł, co stanowiło 15,6 proc. dochodów 
budżetu (w roku 2009 -17,2 proc.).
• Subwencja równoważąca, która wyniosła 529.020 
zł i stanowiła 1,9 proc. dochodów budżetu Gminy 
(w roku 2009-2,2 proc.).
• Podatki od firm i podmiotów gospodarczych, 
które wynoszą 2.590.780 zł  i stanowiły 9,5 proc. 
dochodów budżetu (w roku 2009 - 9,3 proc.).
• Dotacje na zadania zlecone z administracji rządo-
wej, które wyniosły 4.739.269 zł  i stanowiły 17,3 
proc. (w roku 2009-15,1 proc.) .
• Podatki od ludności (wpłacone bezpośrednio do 
sołtysów i Urzędu Gminy, czyli podatek  rolny, od 
nieruchomości, leśny i środków transportu) wynio-
sły 922.251 zł, co stanowiło 3,4 proc. (w roku 2009 
stanowiły 3,8 proc.).
• Udział w podatkach stanowiących dochód budże-
tu państwa (podatek dochodowy od osób fizycz-

nych) wyniósł 1. 521.232 zł. i stanowił 5,6 proc. 
dochodów budżetu (w roku 2009 -5,3 proc.).

Wydatki budżetu
Wydatki budżetu Gminy ogółem w roku 2010 wy-
niosły 26.051.327 zł, z tego największe wydatki 
przeznaczono na :
• Oświatę -11.350.980 zł, co stanowiło 43,6 proc. 
ogólnych wydatków budżetu Gminy (dla porów-
nania w 2009 r. wydatki te stanowiły 39,5 proc.), 
czyli,  że w 2010 r. dołożyliśmy z budżetu Gminy 
do subwencji oświatowej kwotę 3.382.502 zł,  tj. 
42,4 proc. subwencji, natomiast w 2009 roku -38,2 
proc. subwencji, 
• Na opiekę społeczną – 4.927.317 zł, co stanowiło 
18,9  proc. wydatków budżetu (w 2009 roku – 15 
proc.),
• Na transport, w tym drogownictwo 3.274.644zł,  
co stanowiło 12,6 proc. wydatków budżetu (w 2009 
roku-19,4 proc.),
• Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 
614.873zł, co stanowiło 2,4 proc. wydatków budże-
tu (w 2009 roku -2,1 proc.)
• Na administracje publiczną w tym Radę Gminy, 
spis rolny oraz promocję – 1.684.454 zł, co stano-
wiło 6,5 proc. wydatków budżetu (w 2009 roku -5,8 
proc.)

• Na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska – 3.477.595 zł, co stanowiło 
13,4 proc. wydatków budżetu (w 2009 
roku - 10,4 proc.).

Wydatki inwestycyjne stanowiły oko-
ło 30 proc. ogólnych wydatków budżeto-
wych i wyniosły 7.700 tys. złotych.

Do najważniejszych inwestycji i re-
montów bieżących, które zostały wyko-
nane w 2010 r. należały:

1. Drogownictwo: (zobacz, co zrobio-
no na drogach w Gminie str. 4 ).

Dodajmy, że wyasfaltowano, około 3 km dróg 
gminnych oraz 14,6 km dróg powiatowych z do-
finansowaniem ze środków z budżetu gminy oraz 
wykonano 16 km ścieżek pieszo-rowerowych,

2. Oświata:
a) przebudowa  Zespołu Boisk Sportowych w Leli-
sie (stadion oraz boiska) za kwotę około 850 tysię-
cy złotych, inwestycja będzie zrealizowana w roku 
2011,
b) wykonanie dokumentacji na boisko sportowe 
przy Zespole Szkół w Obierwi za kwotę 20.600zł.
c) wykonanie oświetlenia boiska szkolnego (sztucz-
nego) przy szkole w Dąbrówce za kwotę 12.556 zł.
d) wybudowano boisko sportowe (sztuczne) przy 
szkole w Nasiadkach za kwotę 555.106 zł. z tego 
289.008 zł. ze środków unijnych,
e) zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół w 
Łęgu Przedmiejskim za kwotę 18.000zł.
f) zakupiono zestaw interaktywny dla szkoły w Na-
siadkach za kwotę 
10.944zł.
g) wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej w Obierwi  za kwotę (w 
roku 2010) 658,751 zł, z tego dofinansowanie ze 
środków Rozwoju Kultury Fizycznej 200 tys. zł.

3. Budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejsco-
wościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiej-
ski, Łęg Starościński-Walery oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej w Białobieli za kwotę 1.574.736 zł. 
(inwestycja będzie kontynuowana i zakończona w 
roku 2011)

4. Prowadzone były remonty oraz budowa 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Łączne wy-
datki na modernizację wyniosły 195.528 zł. (szcze-
góły nt. oświetlenia na str. 4)

5. Zakupiono oraz zamontowano 8 wiat przy-
stankowych w następujących sołectwach: Olszew-
ka, Łodziska, Białobiel, Durlasy, Gąski, Łęg Przed-
miejski szt.2, Nasiadki. 

Opracował: Stanisław Subda - Wójt Gminy

SOŁTYS SOŁECTWO RADA SOŁECKA

1. Olszewka Gers Kazimierz
Wołosz Tomasz, Dzięgielewski 
Sławomir, Gers Leszek,  
Antoszewski Tomasz

2. Obierwia Pierzchała Maria Lenkiewicz Leszek, Święcki Wiesław, 
Brzozowski Roman,  Nieciecki Henryk

3. Łęg Starościński 
-Walery Łępicki Roman

Czeleń Grzegorz,  Kozłowski 
Krzysztof, Wołosz Mieczysław,  
Bakuła Henryk

4. Białobiel Mamiński Cezary Kowalski Sławomir, Bednarczyk 
Antoni, Majkowski Janusz

5. Dąbrówka Duda Tadeusz Pianka Andrzej, Potkaj Michał,  Kry-
siak Mariusz,  Subczyński Tomasz

6. Długi Kąt Krystian Monika Piasta Kazimierz, Sobiech Czesław, 
Kaliszewski Andrzej, Świdwa Jadwiga

7. Durlasy Szczepanek 
Stanisław

Parzych Roman, Parzych Marek,  
Parzych Michał

8. Gąski Deptuła Zofia Pokornicka Janina, Olbryś Mirosław, 
Brzydło Zdzisław

9. Gibałka Franciszek 
Prusaczyk

Kamiński Dariusz, Deptuła Grzegorz, 
Suchecki Stanisław, Prachniak 
Andrzej

10. Gnaty Łępicki Antoni Olech Mariusz, Baczewski Jan

11. Kurpiewskie Kurpiewski 
Wojciech

Kraska Tadeusz, Karczewski Witold 
Kawałek Krystyna, Kurpiewski Jerzy

SOŁTYS SOŁECTWO RADA SOŁECKA

12. Lelis Pyskło Bogdan Szymczyk Hubert, Szymczyk Teresa, 
Murach Kazimierz, Wodeńko Andrzej

13. Łęg Przedmiejski Bieńkowski 
Eugeniusz

Dzięgielewski Krzysztof, Kowalski 
Tadeusz Kruczyk Joanna, Kowalski 
Tomasz

14. Łęg Starościński Mielnicki Kazimierz Szymczyk Sławomir, Woźniak 
Ryszard, Mielnicki Konstanty

15. Łodziska Piątek Janina Bałon Janusz,  Ogniewski Ryszard,  
Koziatek Bożena, Domalewska Anna

16. Nasiadki Marczak Jan Potkaj Marek, Gromek Agnieszka, 
Kaczyński Andrzej

17. Płoszyce Kołodziejczyk 
Zdzisław

Parzych Andrzej, Marzewski Krzysztof, 
Ejzemberg Anna, Puławska Maria

18. Szafarnia Deptuła Józef Polak Kazimierz, Gąska Janusz, 
Bochomulska Elżbieta, Dawid Wiesław

19. Siemnocha Lenkiewicz Beata Przybyła Jerzy, Trzeciak Wiesław

20. Szkwa Puławski Zygmunt Gorczyca Grzegorz, Kubeł Mirosław, 
Szczubełek Kazimierz

21. Szafarczyska Laskowski Jan Laskowski Jarosław, Wiski Wiesław

22. Szwendrowy Most Mrozek Rajmund
Bałon Eugeniusz, Olech Zbigniew, 
Nadrowski Andrzej, Choroszewski 
Roman
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Będzie ,,schetynówka’’  między Łęgiem Przedmiejskim a Łęgiem Starościńskim 

Co zrobiono w 2010 r. na drogach i ulicach w gminie 

I. Drogi.

1. Łęg Przedmiejski: a) nawieziono mieszan-
kę żwirową na remont dróg kol. Ponicha i kol. 
Pyskły w ilości 1 211 m3; b) przeprowadzono 
niwelację drogi gruntowej (Dzierzgowskie – 
Suliki) na odc. 0,5 km.
2. Białobiel: a) nawieziono mieszankę żwirową 
na remont dróg (ul. Łąkowa, Makowa, Cisowa, 
Jaśminowa, Kwiatowa, Sosnowa, Polna, Space-
rowa, Spokojna) w ilości 1 216 m3; 
3. Siemnocha: a) nawieziono mieszankę żwiro-
wą na remont dróg w ilości 519m3; 
4. Lelis: a) nawieziono mieszankę żwirową 
na remont dróg ul. Wesoła w ilości 598 m3;  
b) przeprowadzono remont nawierzchni bitu-
micznej na ul. Szkolnej; 
5. Łęg Starościński: a) nawieziono mieszankę 
żwirową na remont dróg w ilości 167 m3 za 
kwotę 6 790,11 zł; 
6. Szafarnia: a) nawieziono mieszankę żwiro-
wą na remont dróg w ilości 173 m3 za kwotę 
6 559,75 zł;
7. Kurpiewskie: a) nawieziono mieszankę żwi-
rową na remont dróg (Kozówki) w ilości 64 m3.
8. Długi Kąt: a) nawieziono mieszankę żwiro-
wą na remont dróg w ilości 522 m3.
9. Szafarczyska: a) nawieziono mieszankę żwi-
rową na remont dróg w ilości 560 m3.
10.  Łodziska: a) wykonano dokumentację tech-
niczną dla potrzeb przeprowadzenia remontu 
skrzyżowania dróg gminnych.
11. Łęg Starościński – Walery: a) Przeprowa-
dzono niwelację drogi gruntowej na odc. 0,45 
km; b) nawieziono mieszankę żwirową na re-
mont dróg w ilości 310 m3, 
12. Olszewka: a) zakupiono znaki drogowe A 
– 18a (2 szt.) dla potrzeb oznakowania drogi 
gminnej (kol. Fuc)
13. Nasiadki: a) zakupiono znaki drogowe dla 
potrzeb oznakowania dróg gminnych B-20 (1 
szt.), B-18 (2 szt.).
14. Obierwia: a) nawieziono mieszankę żwi-
rową na remont dróg w ilości 50 m3; b) prze-
wieziono  piasek na remont dróg gruntowych 
(Aleksandrowo) w ilości 180 m3; c) zapewniono 
załadunek i transport piasku na remont dróg 
gruntowych w ilości 144 m3; d) zapewniono 
załadunek i transport pospółki żwirowej na 
remont dróg gruntowych (Aleksandrowo) oraz 
remont parkingu przy drodze gminnej Obier-
wia – Aleksandrowo – Smoliska w ilości 612 
m3; e) przeprowadzono remont dróg grunto-
wych  polegający na nawiezieniu, rozplanto-

W czwartek, 17 marca w delegaturze Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostro-
łęce wójt Stanisław Subda i skarbnik gminy 
Bogusława Parzych  podpisali umowę z wo-
jewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim, 
na  dofinansowanie przebudowy ciągu komu-
nikacyjnego Ostrołęka - Łęg - Kurpiowskie - 
Szkwa - Łęg Starościński - Góry - Kurpiowskie. 
- Chodzi o odcinek drogi między Łęgiem Przed-
miejskim a Łęgiem Starościńskim. Długość drogi 
to ok. 6 km, szerokość 5 m. Drogę zaplanowano  
z zatokami autobusowymi, ścieżką rowerową 
w terenie zabudowanym i z oświetleniem ulicz-
nym. Kwota dofinansowania to 1,4 mln zł - po-

informował Stanisław Subda, wójt gminy Lelis.
Jak stwierdził wojewoda Jacek Kozłowski 

w ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych cały region ostrołęcki, 
czyli powiaty: przasnyski, makowski, ostrołęc-
ki, ostrowski bardzo dobrze realizowały dotąd 
wszystkie projekty. Dzięki programowi w tym 
regionie powstało już 163 km dróg gminnych i 
powiatowych, a w tym roku w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
w regionie ostrołęckim przebudowane zostanie 
ponad 10 km dróg powiatowych i prawie 12 km 
dróg gminnych. (ak)

Fot. archiwum 

waniu i zgęszczeniu pospółki żwirowej w ilości 
384 m3; f) przeprowadzono remont drogi grun-
towej poprzez nawiezienie 60 m3 piasku i 72 m3 
pospółki żwirowej.
15. Dąbrówka: a) nawieziono mieszankę żwiro-
wą na remont dróg w ilości 420 m3; b) doko-
nano remontu przepustu Ø 60 zlokalizowanego 
pod drogą gminną 250615W wraz z odtworze-
niem nawierzchni.
16. Szwendrowy Most: a) Wykonano remont 
drogi gminnej nr 250605W Szwendrowy Most 
– Białobrzegi
17. Durlasy: a) nawieziono mieszankę żwirową 
na remont dróg w ilości 520 m3.

18. Gibałka: a) nawieziono mieszankę żwirową 
na remont dróg w ilości 84 m3.
19. Gnaty: a) nawieziono mieszankę żwirową 
na remont dróg w ilości 450 m3.
20. Gąski: a) nawieziono mieszankę żwirową 
na remont dróg w ilości 320 m3.
21. Płoszyce: a) nawieziono mieszankę żwiro-
wą na remont dróg w ilości 745 m3.

22. Zadania inwestycyjne na drogach (całko-
wity koszt): a) Przebudowa drogi gminnej Łęg 
Przedmiejski – Białobiel w km 0+000 – 1+032 
za kwotę 563 434,11 zł (w tym środki z budże-
tu państwa 280 154 zł); b) Przebudowa drogi 
gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Baczew-
skie w km 0+000 – 0+792,90 za kwotę 187 336,75 
zł (w tym środki terenowego FOGR 55 000 zł); 
c) Przebudowa drogi w msc. Białobiel (ul. Le-
śna) w km 0+000 – 0+680 za kwotę 180 882,65 zł; 
d) Przebudowa ulicy Przemysłowej w Białobieli 
w km 0+000 – 0+342,06 za kwotę 82 611,90 zł; e) 
Ciąg pieszo - rowerowy w Białobieli (ul. Szkol-
na) w km 0+000 – 0+158  za kwotę 30 810,81 zł;
f) Przebudowa dróg gminnych w ciągu komuni-
kacyjnym pomiędzy drogą powiatową Nr 2539 
W – Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie – Szkwa a 
drogą powiatową nr 2541 W Łęg Starościński 

– Góry – Kurpiewskie na terenie Gminy Lelis 
w km 0+000 – 5+982 (roboty przygotowawcze: 
mapy, dokumentacje, wypisy z rej. gruntów, 
dziennik budowy) za kwotę 68 196,00 zł (kon-
tynuacja w 2011r.) 

23. Zadania drogowe Powiatu Ostrołęckiego 
współfinansowane przez Gminę Lelis w 2010  
r. a) Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg 
powiatowych Ostrołęka – Białobiel – Durlasy – 
Lelis- Nasiadki -  Gąski (odc. 12,14 km wraz ze 
ścieżką pieszo – rowerową na dł. 8,825 km) po-
moc finansowa Gminy - 1 200 000 zł; b) Przebu-
dowa drogi powiatowej Ostrołęka – Łęg Przed-
miejski – Kurpiewskie ( w km 1+643 – 4+143 
jezdnia wraz z ciągiem pieszo-rowerowych; w 
km 5+066 – 7+478 ciąg pieszo-rowerowy – po-
moc finansowa Gminy – 226 075 zł 

Łączne wydatki na drogownictwo w  
2010 roku wyniosły 3 080 604,20 zł.

II. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
1. Podwieszenie przewodu oświetleniowego 
n.n. 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm2 na słupach 
istniejących linii napowietrznych n.n. 0,4 kV 
zasilającego oświetlenie drogowe w msc. Łęg 
Przedmiejski kol. Jeżyły (8 szt.), Łęg Przedmiej-
ski kol. Berkowskie (5 szt.), Łęg Starościński kol. 
Adamka (10 szt.), Szwendrowy Most kol. Praga 
(5 szt.), Szafarczyska Kolonia (9 szt.), Lelis kol. 
Dąbrowa (11 szt.), Długi Kąt (10 szt.)  w ramach 
modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Lelis oraz roboty uzupełniające obej-
mujące miejscowości Obierwia kol. Smoliska 
(13szt.), Szwendrowy Most kol. Praga (1 szt.), 
Lelis ul. Słoneczna (1 szt.);
4. Wymiana oraz przestawienie słupów oświe-
tleniowych w msc. Lelis, Durlasy, Dąbrówka.  
5. W wyniku przeprowadzonych prac urucho-
miono oświetlenie uliczne w następujących 
miejscowościach: Dąbrówka (wzdłuż drogi 
gminnej), Nasiadki kol. Nadlesie, Łęg Starościń-
ski kol. Mała Wioska, Olszewka kol. Chrusty, 
Kąty, Fuc, Łęg Walery, Aleksandrowo, Lelis ul. 
Sportowa, Przemysłowa, Złota, Srebrna, Obier-
wia kol. Smoliska, Siemnocha(wzdłuż drogi 
Siemnocha – Antonie), Kurpiewskie Stare, Kur-
piewskie kol. Kozówki, Łęg Przedmiejski ul. 
Ostrołęcka. 

Łączne wydatki na modernizację oświetle-
nia w 2010 roku wyniosły 195 527,83 zł.

Oprac. Radosław Parzych 
Fot. Antoni Kustusz
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W tych obrzędach tkwi siła tradycji Kurpiów

Kurpiki ‘2010 wręczone 

,,Kurpsie Razem’’ 
po wyborach 

Już po raz szósty Gminny Ośrodek Kulturalno-
Oświatowy w Lelisie przy współpracy Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „Puszcza” 
w Lelisie, zorganizował przegląd regionalny kur-
piowskich obrzędów pn. ,,Darcie pierza’’.  W tym 
roku na scenie GOK-O zaprezentowało się osiem 
zespołów z terenu Puszczy Zielonej. Występy wy-
konawców oceniało jury w składzie: Katarzyna 
Rarot - przewodnicząca, Bożena Załęska, Apolonia 
Nowak.  Wyróżnionym zespołom nagrody przyznał 
starosta ostrołęcki, a wręczyła je dyrektor Wydziału 
Promocji i Rozwoju Aldona Kuciej.

Impreza, która tradycyjnie już odbywa się w 
tłusty czwartek, pozwala zachować od zapomnienia 
dawne zwyczaje na Kurpiach. W scenach obrzędo-
wych zaprezentowanych przez wykonawców, moż-
na było nie tylko zapoznać się z obrazem dawnych 
obyczajów, ale także uczestniczyć w życiu codzien-
nym dawnych  Kurpiów. Fragmenty widowisk moż-
na było oglądać w wykonaniu zespołów dziecięcych, 
seniorów oraz mieszanych. Jak stwierdzili członko-
wie jury wszyscy tegoroczni  wykonawcy prezento-
wali wysoki poziom artystyczny. W VI przeglądzie 
„Darcie pierza” wystąpiły zespoły: „Nowe Latko” 
- Lelis, „Jegodecki” - Zalas, „Kurpiaki” - Myszy-
niec, „Lipnicanie” - Lipniki, „Carniacy” - Czarnia, 
„Herody” - Turośl, „Myszyniec” - Myszyniec.

Po obejrzeniu widowisk, Komisja  postanowiła 
przyznać następujące miejsca: W kategorii dzieci 
do lat 16: I miejsce - ,,Lipnicanie’’ z Zespołu Szkół 
w Lipnikach - widowisko ,,Odpust’’,  II miejsce - 

W sali widowiskowej OCK w Ostrołęce w ponie-
działkowy wieczór 4 kwietnia  odbyła się uroczysta 
gala wręczenia „Kurpików ‘2010”  zorganizowana 
już po raz dziesiąty przez Związek Kurpiów. Hono-
rowa nagroda prezesa Związku Kurpiów trafiła do 
osób, które wyróżniają się w działalności na rzecz 
Kurpiowszczyzny lub promują region kurpiowski, 
chronią kurpiowskie dziedzictwo kulturowe oraz 
pracują na rzecz rozwoju ziemi kurpiowskiej. 

- Nagrody Kurpika powstały w 2001 roku, a więc 
w tym roku obchodzimy jubileusz. Kiedy postana-
wialiśmy utworzyć tę nagrodę, to zdaliśmy sobie 
sprawę, że na Kurpiach pracuje i działa wiele osób, 
które dokonują rzeczy niezwykłych, a nie wszyscy 
ich znają i doceniają. Nagroda co roku rozwija się, a 

W sali GCI Gminnego Ośrodka Kultury w Leli-
sie 10 marca odbyło się Walne Zebranie Członków 
Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”. W trak-
cie zebrania dokonano podsumowania merytorycz-
nego i finansowego za ubiegły rok działalności, a 
także dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. Uchwalono także niezbędne zmiany w 
Statucie i regulaminie Rady stowarzyszenia. W wy-
niku wyborów do zarządu weszli: Robert Domurad 
– prezes, Magdalena Warych – wiceprezes, Witold 
Kuczyński, Aneta Kalinowska i Anna Ogniewska, 
a do Komisji Rewizyjnej wybrano: Zdzisława Fry-
drycha, Czesława Jurgę i Henryka Toryftera. (ak).

,,Kurpiaki’’  z Myszyńca - widowisko ,,Muzyka na 
wsi’’,  II miejsce - ,,Nowe Latko’’ z Lelisa - wido-
wisko ,,Dziecięce jercowanie’’, III miejsce - Zespół 
Herody z Turośli - za ,,Król Herod na Kurpiach’’,

W kategorii młodzież i dorośli: I miejsce - ,,Car-
niacy’’ z Czarni - za widowisko ,,Życie puszczań-

skie Kurpiów’’,  II miejsce - ,,Jegodecki’’ z Zalasa 
- ,,Rozwód po kurpsiosku’’, II miejsce - ,,Puszcza 
Zielona’’ z GOK Łyse za widowisko pt. ,,Jermark 
w Mysiańcu’’,  III miejsce - ,,Myszyniec’’ - wido-
wisko ,,W chacie bartnika.. 

Anna Ogniewska, Fot. Tomasz Szczubełek

w tym roku wpłynęło do kapituły Kurpików aż 100 
kandydatur.  –wyjaśniał Mirosław Grzyb, prezes 
Związku Kurpiów.

Statuetki wręczono w dziesięciu kategoriach: 
talent, nauka i pióro, muzyka i taniec, twórczość 
ludowa, edukacja regionalna, działalność publiczna, 
pracodawca, promowanie regionu, budzenie tożsa-
mości, ochrona dziedzictwa kulturowego.

Laureatami „Kurpików ‘2010” zostali:
w kat. nauka i pióro - Stanisław Pajka z 

Ostrołęki; w kat. muzyka i taniec – Zespół In-
strumentów Dawnych Ars Nova z Warszawy; 
w kat. edukacja regionalna - Tadeusz Grec z Ostro-
łęki; w kat. twórczość ludowa – Maria Chrostek z 
Tatar i Zofia Gadomska z Kadzidła; w kat. działal-

ność publiczna – Gminna Biblioteka Publiczna w 
Kadzidle; w kat. talent – Karol Samsel z Czarni; 
w kat. promowanie regionu – Gospodarstwo Agro-
turystyczne „Ewa” z Lipnik gm. Łyse oraz  Kur-
piowsko – Mazowiecki Związek Pszczelarzy w 
Ostrołęce; w kat. pracodawca – firma SIZER sc. A. i 
M. Ciężar z Kadzidła; w kat. budzenie tożsamości 
– ks. Stanisław Grosfeld, proboszcz parafii p.w. 
św. Anny z Dąbrówki,  gm. Lelis; w kat. ochrona 
dziedzictwa kulturowego – Zdzisław Ścibek z My-
szyńca.

Po zakończeniu uroczystego wręczania statuetek 
,,Kurpików’’ oraz po wystąpieniach gości, w tym 
starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła, na scenie 
OCK wystąpił Zespół ,,Ars Nova’’ z udziałem kur-
piowskiej śpiewaczki Apolonii Nowak z Kadzidła. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz



Oświata w Gminie: Szkoła Podstawowa w Nasiadkach

To był niezwykły dzień w Łęgu Przedmiejskim
Ten dzień pozostanie na długo w pamięci 

uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Łęgu 
Przedmiejskim. 25 marca od rana ogłoszono 
Dzień Wiosny nazwany także Dniem Samorządu. 
Było fajnie i radośnie. Od godz. 12.00 rozpoczęły 
się niezwykłe lekcje, bo trwały po pół godziny, a 
prowadzili je klasowi prymusi, którzy przygoto-
wali się do pedagogicznego debiutu pod okiem 
nauczycieli. Ci zaś zasiedli w ławach szkolnych. 
Po tych emocjach wszyscy zebrali się by dokonać 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej przyznanie 
szkole miana ,,Szkoły odkrywców talentów’’.

W tym samym czasie do szkoły zjechali się 
gimnazjaliści z ostrołęckiego powiatu, którzy 
uczestniczyli w konkursie języka angielskiego. 
Zanim jednak udali się do klas, gdzie mieli do 
rozwiązania test konkursowy, wszyscy razem 
obejrzeli spektakl profilaktyczny przygotowany 
przez Grupę Teatralną ,,STOP’’. Oklaski świad-
czyły nie tylko o doznanych wrażeniach, ale tak-

że o zrozumieniu dla ostrzeżenia zawartego w 
przesłaniu sztuki. 

Zaraz po spektaklu, kiedy to gimnazjaliści 
rozpoczęli pisanie swego testu, do swoistego 
sprawdzianu przystąpili nauczyciele, którzy za-
prezentowali przed komisją z Delegatury Kurato-
rium dokonania szkoły i jej kadry pedagogicznej 

w realizacji projektu ,,Szkoła wspierająca uzdol-
nionych’’. Ponieważ wszystko wypadło zgodnie 
z założeniami i oczekiwaniami to Zespół Szkół w 
Łęgu Przedmiejskim uzyskał prawo do posługi-
wania się tym bardzo prestiżowym i znaczącym 
określeniem. (ak)

Fot. archiwum
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Postępująca pod wpływem działalności 
człowieka degradacja przyrody, wymaga upo-
wszechnienia zachowań, które mając na celu 
ochronę środowiska. Przez cały rok szkolny or-
ganizujemy różnego rodzaju akcje i konkursy. 
Staramy się rozwijać w każdym uczniu postawę 
człowieka odpowiedzialnego za przyrodę i świa-
domego faktu, że jego postępowanie ma wielora-
ki wpływ na środowisko. Spróbujmy, korzystając 
z łamów ,,Wieści Gminnych’’ podsumować te 
nasze starania o miano prawdziwych ekologów. 

Tak więc uczniowie  naszej szkoły corocznie 
uczestniczą w akcji ,,Sprzątanie Świata” i obcho-
dach z okazji Dnia Ziemi. Tradycyjnie, wraz z na-
dejściem zimy uczniowie dokarmiają ptaki w ra-
mach akcji  ,,Pomóżmy ptakom, przetrwać zimę”. 
Dbają również o zagospodarowanie zieleni wokół 
budynku. Sprawa ta nabrała nowego znaczenia, 
po tym, kiedy przy szkole powstał nowy, piękny 
obiekt sportowy otoczony szpalerami roślinności 
i ozdobnych drzewek, o które trzeba dbać, i które 
trzeba chronić. To już codzienność. Ale przyczy-
nia się do uznania naszej szkoły w gronie ludzi 
dbających o ochronę przyrody. Dlatego właśnie 
w minionym roku szkolnym otrzymaliśmy wy-
różnienie na etapie regionalnym za udział w VI 
edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Czysty las”, o 
czym ,,Wieści Gminne’’ już informowały. 

W naszej placówce rozwijamy zainteresowa-
nia przyrodnicze i ekologiczne dzieci na każdym 
etapie kształcenia. W bieżącym roku szkolnym 
wszelkie działania ekologiczne prowadzone są w 
ramach innowacji pedagogicznej ,,Ekolog to ja”. 
Realizując założenia tego projektu w tym roku, 
w marcu panie: Jolanta Kurpiewska i Katarzyna 
Izydorczyk zorganizowały konkursy ogólnosz-
kolne: plastyczny ,,Las wokół nas”, konkurs wie-
dzy o lesie oraz konkurs literacki na opowiadanie 

o tematyce ekologicznej. Chętnych do udziału nie 
brakowało, więc można uznać, że wiedza ekolo-
giczna nie jest obca naszej szkolnej społeczności. 

Corocznie uczniowie biorą także udział w 
konkursie ekologicznym organizowanym przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego i otrzy-
mują nagrody.

Pogłębiamy również wiedzę naszych pod-
opiecznych o racjonalnym zagospodarowaniu 
odpadów. Dlatego właśnie prowadzimy zbiór-
kę: telefonów komórkowych, pojemników po 
tuszach i tonerach. Gromadzimy także zużyte 
baterie i akumulatorki przenośne. W poprzed-
nim roku szkolnym zebrane baterie oddaliśmy 

przedsiębiorstwu REBA, a punkty za nie uzyska-
ne w ramach Pomocowego Funduszu Punkto-
wego ,,Szkoły dla szkół” przekazaliśmy na rzecz 
placówek oświatowych i wychowawczych, któ-
re ucierpiały podczas powodzi. Bierzemy także  
udział w ogólnopolskiej akcji zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego ,,Chroń 
przyrodę dla przygody” oraz w VII Edycji Kon-
kursu zbiórka makulatury zorganizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. W ramach uczniowskiej soli-
darności gromadzimy również nakrętki od bu-
telek, które przekazujemy Szkole Podstawowej 
w Białobieli na rzecz Konrada Ruszkowskiego. 
Wszystkie zbiórki odpadów w naszej placówce 
są połączone z konkursami na ,,Super klasę” oraz 
,,Najlepszy ekolog”. Zespoły klasowe, które zgro-
madzą najwięcej surowców wtórnych, otrzymają 
dofinansowanie do wycieczek lub imprez klaso-
wych. 

Promujemy również walory krajobrazowe 
i przyrodnicze regionu oraz najbliższej okoli-
cy. Głównym zadaniem, jakiego się podjęliśmy 
jest zgromadzenie dokumentacji do złożenia 
wniosku o nadanie  statusu pomnika przyrody 
pięknym, rozłożystym, starym dębom rosnącym 
przed budynkiem naszej szkoły.

Aby połączyć przyjemne z pożytecznym 
organizujemy wycieczki przyrodniczo – ekolo-
giczne do Rezerwatu Olsy Płoszyckie oraz tzw. 
,,zielone lekcje”. Bardzo ciekawym przeżyciem 
dla uczniów są także spotkania z leśniczymi: Bo-
gusławem Jerominkiem i Hubertem Pawelcem z 
Nadleśnictwa w Ostrołęce. Zajęcia na łonie na-
tury dostarczają naszym uczniom wiele radości, 
związanej z pobytem w lesie oraz mnóstwo wie-
dzy przekazanej bezpośrednio przez ludzi, dla 
których las jest ,,całym życiem”.

W naszej szkole działalność proekologiczna 
ma już swoje tradycje. Dużym zainteresowaniem 
uczniów cieszy się działalność koła ekologicznego 
,,KONICZYNKA”, które  prowadzą uczniowie i 
ich opiekunowie, panie: Jolanta Kurpiewska i Ka-
tarzyna Izydorczyk. Działa ono już od sześciu  lat 
i przez cały ten okres kształtuje wrażliwość jego 
członków na piękno przyrody. 

Redakcja szkolna

,,Życie szczęśliwe jest to życie zgodne z naturą człowieka
 i tylko pod tym warunkiem może je ktoś osiągnąć, że dusza jest 
przede wszystkim zdrowa - tryskająca energią i siłą, troskliwa 
o ciało - gotowa korzystać z dobrodziejstw losu, ale - bez 
zaprzedania im się w niewolę’’ 
– oto nasze motto we wszystkich działaniach na rzecz przyrody, jakie wdrażamy w szkole.

Szkoła pod szumiącymi dębami



Jan Paweł II w oczach dzieci Będzie boisko w Białobieli

Wyróżnienie dla Natalki

Młodzież zapobiega pożarom

Na  miesiąc przed beatyfikacją papieża Jana 
Pawła II, który podczas ostatniej pielgrzymki do 
Ojczyzny  w 2002 roku mówił do nas19 sierpnia 
w Kalwarii Zebrzydowskiej: ,,Pamiętajcie  o 
mnie w modlitwie, za życia Mojego i po śmier-
ci’’ w Szkole Podstawowej w Dąbrówce  został 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową w 
Dąbrówce i Parafię p.w. Świętej Anny konkurs 
plastyczny ,,Jan Paweł II w oczach dziecka,’’. 

Konkurs rozstrzygnięto 6 kwietnia.  Uczest-
niczyli w nim uczniowie z siedmiu  szkół pod-
stawowych naszej gminy: SP w Białobieli, SP w 
Obierwi, SP w Lelisie, SP w Łęgu Starościńskim, 
SP w Łęgu Przedmiejskim, SP w Nasiadkach 
oraz SP w Dąbrówce. Razem nadesłano 112 
prac, z którymi jurorzy mieli nie lada problem.  

- Wszystkie prace były tak piękne, że trudno 
było wybrać  - powiedziała organizatorka kon-
kursu, Ewa Czerkas, dyrektor SP w Dąbrówce. 
Po burzliwych obradach komisja konkursowa 
w składzie:  Ewa Czerkas – przewodnicząca, 
Wanda Aptacy , Barbara Prusaczyk , ks. Stani-
sław Grosfeld , Joanna Duszak – sekretarz, do-
konała podsumowania konkursu i nagrodziła 
następujące prace:

W kategorii klas I – III: I miejsce – Oliwia 
Kruczyk, ucz. kl. III SP w Łęgu Przedmiejskim, 
opiekun – Alina Marzewska,  II miejsce – Łucja 
Kurpiewska, ucz. kl. II SP w Łęgu Przedmiej-
skim, opiekun –Elżbieta Stenka,  III miejsce – 
Michał Niedźwiecki, ucz. kl. III SP w Obierwi, 
opiekun – Grażyna Nowakowska;  w kategorii 
klas IV – VI: I miejsce – Klaudia Kołodziejczyk, 
ucz. kl. V SP w Dąbrówce, opiekun –  Ewa 
Czerkas,  II miejsce – Agnieszka Szczecińska, 
ucz. kl. VI SP w Obierwi, opiekun –  Grażyna 
Nowakowska,  III miejsce – Wiktoria Puław-
ska, ucz. kl. IV SP w Łęgu Starościńskim, opie-
kun –Mariola Bakuła,  III miejsce - Magdalena 
Szczubełek, ucz. kl. VI SP w Łęgu Przedmiej-
skim, opiekun – Marzena Kowalska. Przyznano 
także wyróżnienia w kategorii klas I –III, które 
otrzymali:  Diana Duszak, ucz. kl. I SP w Łęgu 
Przedmiejskim, Wiktoria Wiśniewska, ucz. kl. 
I SP w Obierwi,  Edyta Zyśk, ucz. kl. I w SP w 

Po decyzji o przyznaniu gminie dofinan-
sowania w ramach działania Odnowa i Roz-
wój Wsi PROW 2007 – 2013 nabrały realnego 
kształtu plany budowy boiska wielofunkcyjne-
go przy Szkole Podstawowej w Białobieli. Po-
wstanie tam boisko o płycie o wymiarach 22x42 
m, trzytorowa bieżnia tartanowa o długości 60 
m oraz bieżnia ze skocznią w dal. Teraz boiska 
będzie odpowiednio zagospodarowany, tak by 
stanowił dobre miejsce do organizacji imprez i 
spotkań społeczności szkolnej i mieszkańców 
wsi. Powstanie więc plac zabaw, a kompleks 
będzie odpowiednio oświetlony i będzie mo-
nitorowany. (ak)

4 marca w Państwowej Szkole Muzycznej 
I i II st. im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce od-
był się II Konkurs pieśni i piosenki pt. ,,Zanim 
zaśpiewasz pieśń Chopina’’.  Celem konkur-
su jest propagowanie działalności muzycznej 
wśród dzieci i młodzieży naszego regionu. 
Profesjonalne jury złożone z profesorów Szko-
ły Muzycznej przyznało I miejsce Natalii Pru-
sińskiej z klasy IV Szkoły Podstawowej w Łęgu 
Starościńskim przygotowanej przez  Marka 
Prusaczyka. Zaśpiewała piosenki Z. Noskow-
skiego ,,W polu’’,  muz. Z. Noskowski, sł. M. 
Konopnicka oraz ,,Pierwszy śnieg’’, muz. K. 
Urbanek, sł. J. Utkin. Oprócz pierwszego  miej-
sca Natalka zdobyła nagrodę specjalną dyrek-
tora Szkoły Muzycznej, czyli przyjęcie do PSM 
I i II st. bez egzaminów wstępnych.    Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów. (ak)

Fot. archiwum 

Tradycyjny i bardzo lubiany przez mło-
dzież konkurs pn. ,,Młodzież zapobiega po-
żarom’’ na szczeblu gminnym odbył się 3 
marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Konkurs poprowadził główny specjalista Ste-
fan Prusik, który wystąpił w swoim galowym, 
strażackim mundurze. Po ocenie wystąpień i 
prac pisemnych wszystkich uczestników, do 
eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Tur-

Łęgu Przedmiejskim,  Konrad Kaczyński, ucz. 
kl. II SP w Obierwi,  Cezary Waszkiewicz, kl. 
II SP w Obierwi,  Sebastian Prusaczyk, ucz. kl. 
III SP w Nasiadkach; wyróżnienia w kategorii 
klas IV - VI: Aneta Orzechowska, ucz. kl. IV SP 
w Białobieli,  Izabela Parzych, ucz. kl. IV SP w 
Nasiadkach,  Weronika Waszkiewicz, ucz. kl. 
IV SP w Obierwi,  Magdalena Chaberek, ucz. 
kl. VI SP w Lelisie.  

Rozdanie nagród odbyło się w sali gim-
nastycznej, która przypominała galerię sztuk 
pięknych. Uczestnicy konkursu mogli się po-
czuć jak prawdziwi artyści na otwarciu swojej 
wystawy, ponieważ wszystkie nadesłane prace 
były wyeksponowane na ścianach sali.

Uczestnicy spotkania obejrzeli także piękną 
prezentację multimedialną pt.: „Od Lolka do 
Papieża”, a także wysłuchali krótkiego mon-
tażu muzyczno-literackiego w wykonaniu 
uczniów klasy II i III oraz uczennic klasy V. Te-
matyka spotkania zainteresowała wszystkich 
zebranych, którzy w ciszy i spokoju wsłuchi-
wali się w słowa wierszy dedykowanych Ojcu 
Świętemu. Przygotowaniem części artystycznej 
zajmowały się Barbara Prusaczyk  i  Monika 
Sakowska. 

- W imieniu organizatorów pragnę  serdecz-
nie podziękować  dzieciom za tak liczny udział 
w konkursie, który jest wyrazem ich pamięci 
o Janie Pawle II,  rodzicom, katechetom i na-
uczycielom za zaangażowanie, a wszystkim 
sponsorom za pomoc w organizacji konkursu. 
Szczególne podziękowania składam na ręce 
księdza proboszcza Stanisława Grosfelda, któ-
rzy objął honorowy patronat nad konkursem, 
dając wyraz swego poparcia dla naszej inicja-
tywy – powiedziała na zakończenie dyrektor 
Ewa Czerkas. 

Nagrodzone i wyróżnione prace można 
oglądać na wystawie pokonkursowej   w gablo-
tach na Placu Jana Pawła II przy Kaplicy Obja-
wień w Dąbrówce. Serdecznie zapraszamy.

Malwina Tykałowicz
Fot. archiwum

nieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się: 
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) Olga 
Olech – Szkoła Podstawowa w Łęgu Przed-
miejskim, II grupa wiekowa (gimnazja) 
Agnieszka Kwiatkowska – Gimnazjum w Łęgu 
Przedmiejskim, III grupa wiekowa (szkoły 
ponadgimnazjalne) Przemysław Parzych – 
Technikum Drogownictwa w Lelisie (ak) 

Fot. Antoni Kustusz
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III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Smoleński las w Łęgu Starościńskim

Laur Marszałkowski dla 
kurpiowskiej żurawiny

Finał III edycji Powiatowego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego dla szkół podstawowych 
odbył się 25 marca w Szkole Podstawowej w 
Białobieli. W tym samym dniu gimnazjaliści 
rywalizowali w Zespole Szkół w Łęgu Przed-
miejskim, a uczniowie szkół średnich w ZS w 
Lelisie. Celem konkursu jest upowszechnia-
nie  kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, 

Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń, 
które rok temu, pod Smoleńskiem, okryły ża-
łobą całą Polskę w kościele parafialnym pw. 
Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim 16 
kwietnia odbyła się okolicznościowa uroczy-
stość, w której uczestniczyli także wójt Stani-
sław Subda i radni naszej gminy. W uroczysto-
ści, której przewodniczył JE biskup łomżyński 
Stanisław Stefanek, uczestniczyli także poseł 
Arkadiusz Czartoryski, starosta Stanisław 
Kubel, a także przedstawiciele stowarzysze-
nia rodzin katyńskich. Po uroczystej mszy św. 
mieszkańcy okolicznych wsi, przedstawiciele 
władz oraz duchowieństwa na posesji koło 
plebanii z pomocą le-
śników Nadleśnictwa 
Ostrołęka dokonali 
symbolicznego posa-
dzenia 96 dębów, dla 
upamiętnienia ofiar 
smoleńskiej tragedii, 
a także dwóch dę-
bów, które nazwano 
imieniem Jana Pawła 
II oraz biskupa Stani-
sława Stefanka, który 
poświęcił posadzone 
dęby.

 - To piękny las. 
Las dębowy, las oj-
czyźniany, las, któ-
rym znajdą się imiona 
naszych najbliższych 
reprezentantów, któ-
rzy pojechali na piel-
grzymi szlak, ażeby 
przedłużyć historię 

W tegorocznej, czwartej już edycji mazo-
wieckiego konkursu na najlepszy produkt 
regionalny w kategorii owoce, warzywa, prze-
twory owocowo-warzywne oraz produkty po-
chodzenia roślinnego na Laur Marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego zasłużyły powidła 
żurawinowe, które przygotował i przedstawił 
na konkurs Henryk Kulesza z Lelisa. Powidła 
przygotowane pod okiem Aliny Kuleszy, żony 
znanego w regionie folklorysty powstały z żu-
rawin zbieranych na bagnach w Piaseczni gm. 
Kadzidło i w Serafinie gm. Łyse.

- Żurawina, czy jak to u nas mówią zura-
zina, to doskonały dodatek do ciast i mięś, a 
także wspaniałe lekarstwo. Na konkurs wysła-
łem powidła, ale najbardziej lubię sok, który 
ma właściwości lecznicze i był znany w naszej 
rodzinie od pokoleń – powiedział nam laureat 
Henryk Kulesza, zapowiadając swój start w 
kolejnych edycjach konkursu z innymi potra-
wami, wytwarzanymi z naturalnych produk-
tów pochodzących z kurpiowskiej krainy.

Antoni Kustusz 

doskonalenie znajomości języka angielskiego, 
motywowanie uczniów do nauki języka an-
gielskiego oraz  nawiązanie lub pogłębienie 
już istniejącej współpracy między szkołami z 
powiatu ostrołęckiego. 

W rywalizacji uczniów szkół podstawo-
wych  w I etapie - szkolnym- wzięło udział 162 
uczniów z 12 szkół. Do II etapu zakwalifiko-

wało się 50 uczniów z gmin: Baranowo, Lelis, 
Kadzidło i Łyse. Oficjalne otwarcie konkursu 
nastąpiło o godzinie 1200 . Uczestników i ich 
opiekunów  przywitali dyrektor SP Białobiel,  
Urszula Wielczyk oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Stefan Prusik. Konkurs rozegrano w 
3 kategoriach wiekowych. Oto wyniki w po-
szczególnych kategoriach:

Kl. IV: I miejsce - Natalia Nadolna,  Szkoła 
Podstawowa w Łęgu Starościńskim; II miej-
sce - Aleksandra Wieremiejczyk, SP w Lelisie; 
III miejsce - Magdalena Kruczyk,  SP w Łęgu 
Przedmiejskim; IV miejsce - Zuzanna Parzych,  
SP w Łysych; IV m. -  Maja Dąbrowska, SP w 
Łęgu Przedmiejskim;  V miejsce - Jakub Mą-
czyński,  SP w Białobieli;  

Kl. V: I m. -  Marlena Ruszkowska, SP w 
Białobieli; II m. - Filip Deptuła,  SP w Barano-
wie;  III m. -  Daniel Zamojski, w Łęgu Przed-
miejskim;  IV m. -  Magdalena Olszewska, SP 
w Białobieli;  V m. -  Magdalena Ciuchta, SP w 
Olszewce;  

Kl. VI: I m. -  Mateusz Dobkowski, SP w 
Łęgu Przedmiejskim;  II m. - Maksymilian Małż, 
SP w Łysych;  III m. - Kinga Lenda, SP w Obier-
wi;  III m. - Marlena Dziurawiec,  SP w Lelisie;  
IV m. - Paulina Witkowska,  SP w Białobieli;  V 
m. -  Sylwia Budna,  SP w Baranowie.  

Wyróżnienie: Justyna Mąka, SP w Dąbrów-
ce,  kl. VI; Weronika Gasek,  SP w Dylewie,  kl. 
IV; Alicja Chojnowska,  SP w Nasiadkach, kl. 
IV. 

Konkurs odbył się pod patronatem Starosty 
Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis. Poczęstu-
nek dla uczestników ufundowała restauracja 
„Kugiel” w Ostrołęce. W jego przygotowaniu 
uczestniczyli rodzice uczniów szkoły pod-
stawowej w Białobieli - Anna Sieruta i Anna 
Przybyła. Koordynatorem konkursu dla szkół 
podstawowych była  Beata Modzelewska z SP 
w Białobieli. (ak) 

Fot. archiwum 

przerwaną w sposób tragiczny. ukrytą w głę-
bokich dołach historię wydobyć i pokazać 
światu. Kosztowało to ich życie – powiedział 
bsp S. Stefanek w homilii pod brzozowym 
krzyżem stojącym w centrum terenu przyszłe-
go, dębowego lasu. 

  W gronie osób, które sadziły dęby przy 
kościele w Łęgu Starościńskim byli wójt Stani-
sław Subda, starosta Stanisław Kubeł, a także 
radny Roman Łępicki, a także przedstawicie-
le rodzin katyńskich, politycy i działacze PiS, 
mieszkańcy i parafianie z Łęgu Przedmiejskie-
go i Starościńskiego. (ak)

Fot. Antoni Kustusz



Warto wiedzieć i korzystać

Wolontariat sposobem na przemoc Pamiętajmy o rowach

Co mogą złote ręce  
Wiesławy Chaberek

W ramach V edycji programu społecznego 
„Szkoła bez przemocy” Szkoła Podstawowa w 
Łęgu Starościńskim po raz kolejny przystąpiła 
do konkursu na najlepszy projekt wolontaryj-
ny . Nasz projekt, który nazwaliśmy „Promyk 
miłości” adresowany jest do uczniów i rodzi-
ców, którzy chcą swój czas ofiarować drugie-
mu człowiekowi, do środowiska szkolnego i 
lokalnego oraz do wszystkich tych,  którzy po-
trzebują pomocy wolontariuszy. Podejmujemy 
działania o charakterze akcyjnym i okoliczno-
ściowym, a także regularnym, czyli opraco-
wanych  wg całorocznego planu.  W każdym 
miesiącu działania składające się na ten pro-
gram są realizowane pod innym hasłem i wg 
zaplanowanego harmonogramu. 

Angażowanie rodziców do działań w Wo-
lontariacie odbywa się poprzez:
1. wspólną pracę członków społeczności szkol-
nej, rodziców i nauczycieli,
2. wspólne spędzanie wolnego czasu,
3. przygotowanie corocznego przedstawienia 
kukiełkowego dla dzieci,
4. wspólne wykonanie palm wielkanocnych.

Angażowanie uczniów do działań w Wo-
lontariacie odbywa się poprzez:
1. wzajemne kontakty  rówieśnicze i koleżeńskie,

Starostwo powiatowe w Ostrołęce rozesłało 
17 marca do wszystkich sołtysów w powiecie pi-
smo dotyczące utrzymania urządzeń melioracyj-
nych. Ponieważ sprawa często powracała w trak-
cie zebrań sołeckich, a także na spotkaniach w 
Urzędzie Gminy, warto przytoczyć je w całości:  

,, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce  przypo-
mina, że zgodnie z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 roku „Prawo wodne” (Dz. U. z 2005 r. Nr 
239, poz.2019 z późn. zm.) utrzymanie  urządzeń  
melioracji  wodnych szczegółowych należy do 
samych  rolników. Do urządzeń melioracji wod-
nych szczegółowych zalicza się:
- rowy wraz z budowlami związanymi z nimi 
funkcjonalnie,
- drenowania,
- rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,
- stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,
- ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach 
nawadnianych.

Roboty konserwacyjne powinny obejmować :
- wykoszenie rowów i usunięcie  zakrzaczeń,
- gruntowne odmulenie dna rowów,
- oczyszczenie przepustów, studzienek drenar-
skich,
- naprawy systemów drenarskich.

Ponadto zgodnie z warunkami  ubiegania się 
o płatności bezpośrednie z Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa rolnik zobowiąza-
ny jest do przestrzegania minimalnych wymagań 
na obszarze całego gospodarstwa rolnego, w tym 
do prawidłowego utrzymania urządzeń meliora-
cji wodnych szczegółowych. Jednocześnie infor-
mujemy, że w myśl art.155 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, 
poz.275) niszczenie lub uszkadzanie urządzeń 
melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega ka-
rze grzywny.

Jednocześnie informujemy, że wobec właści-
cieli gruntów  nie należycie dbających o urządze-
nia melioracyjne zostanie wszczęte postępowanie 
egzekucyjne w administracji lub kierowane będą 
sprawy bezpośrednio do Sądu.’’ (ak)

Przez cały kwiecień w GOK-O można było 
podziwiać przepiękne wycinanki  misternie 
wykonane przez artystkę ludową Wiesławę 
Chaberek. Na wystawie można było także 
zobaczyć, jakie postępy zrobili młodzi naśla-
dowcy naszej wycinankarki, bo pani Wiesła-
wa zajmuje się  także instruktażem w ramach 
warsztatów folklorystycznych prowadzonych 
w GOK-O.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

2. organizowanie spotkań informacyjnych 
Szkolnego Klubu Wolontariusza,
3. zgodne współdziałanie w grupie.

Jak wygląda to w praktyce?  W marcu, dla 
przykładu,  nasze działania realizowaliśmy 
pod hasłem: „Podziel się z innymi”. W ramach 
akcji „Palma Wielkanocna”, wolontariusze 
razem z rodzicami wykonali palmy wielka-
nocne.  Dochód ze sprzedaży palemek będzie 
przeznaczony na dofinansowanie do wycieczki 
szkolnej dla najuboższych uczniów. W ramach 
akcji  „Jałmużna Wielkopostna” wolontariusze 
włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Caritas – 
„skarbonka dla najuboższych”.

Tekst i fot. Mariola Kruczyk 

Od początku tego roku działa w Lelisie punkt Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu. Informacje na 
temat jego działania znajdują się we wszystkich szkołach, 
ale i na naszych łamach warto o tym pamiętać, bo kontakt ze 
specjalistami z Poradni z może się przydać dla dobra naszych 
dzieci.  Oto dane dotyczące dyżurów w punkcie w Lelisie uzy-
skane z ZASiP:

Dzień tygodnia Godziny pracy Imię i nazwisko specjalisty Stanowisko

PONIEDZIAŁEK
08.00 -12.30 Katarzyna Łada Psycholog

12.30- 17.30 Alina Suchecka Pedagog

WTOREK 10.00-15.00 Patrycja
Potrykus-Grochowina Logopeda

ŚRODA
08.00-12.30 Katarzyna Łada Psycholog

13.00-16.00 Julita Deptuła Pedagog

CZWARTEK 12.00-16.00 Beata Laskowska Pedagog

PIĄTEK
08.00-13.00 Patrycja

Potrykus-Grochowina Logopeda

13.00- 15.15 Magdalena Lenkiewicz Pedagog

Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować do wicedyrektor Beaty Laskowskiej 
tel.0-784 694 666 lub Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Dzieci Polskich 5; 
07-430 Myszyniec, tel./fax 29 7721132,   e-mail: pppmysz@o2.pl
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Małe centrum inicjatyw edukacyjnych w Łęgu  
Starościńskim przyszłością dzieci z Gminy Lelis 

Libijskie wspomnienia 
podróżnika i archeologa

W Szkole Podstawowej w Łęgu Starościń-
skim od kwietnia prowadzone są zajęcia z 
języka angielskiego, z ICT oraz zajęcia pn. 
„Małolaty w szkole” w ramach realizowane-
go projektu  „Małe centrum inicjatyw eduka-
cyjnych w Łęgu Starościńskim przyszłością 
dzieci z Gminy Lelis” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 
Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach”  Działania 9.5 
„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obsza-
rach wiejskich”. Projekt został zatwierdzony 
uchwałą Rady Gminy nr V/21/11 z dnia 25 
lutego br. Wartość projektu wynosi 49 999 zł. 

 Projekt skierowany jest do 40 dziewcząt i 
chłopców ze wsi Łęg Starościński i Kurpiew-
skie. Zajęcia prowadzone są w świetlicy szkol-
nej, pracowni komputerowej oraz w salach 
przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Łęgu 
Starościńskim. Przez okres 8. miesięcy (600 go-
dzin) tj. od kwietnia do listopada br. uczestni-
cy projektu poszerzą swoje umiejętności i ho-
ryzonty edukacyjne oraz otrzymają certyfikaty 
uczestnictwa w projekcie. 

Kierownik Projektu Maria Puławska
Fot. Antoni Kustusz

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie zor-
ganizowała 5 kwietnia spotkanie ze znanym  
podróżnikiem i archeologiem Wiesławem Mał-
kowskim, na co dzień wykładowcą w Instytucie 
Archeologii  na Uniwersytecie Warszawskim.   
Gimnazjaliści, bo to oni tworzyli większość 
uczestników spotkania mogli wysłuchać  barw-
nej opowieści jednego z uczestników wyprawy 
badawczej do Libii, co wzbudziło szczególne za-
interesowanie wobec nadchodzących z tamtego 
rejonu wiadomości.  Jak opowiedział gość naszej 
biblioteki, badania archeologiczne w Ptolemais 
(ważnym ośrodku antycznym położonym we 
wschodniej w Libii – zielonej krainie  rozciągają-
cej się pomiędzy Morzem Śródziemnym a Saha-
rą, zwaną Cyrenajką)   prowadzone są przez pol-
skich naukowców od 2001 roku. Najciekawszym, 
jak dotąd, znaleziskiem okazał się skarb monet 
rzymskich odkryty w roku 2006 w ruinach jedne-
go z badanych domów, który najlepiej obrazuje 
wagę odkryć dokonywanych przez tę grupę ar-
cheologów. Pan Wiesław opowiadał także o dzi-
siejszej Libii, o jej kulturze i obyczajach zupełnie 
odmiennych  i nieznanych dla nas Polaków. Było 
to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie.

Barbara Sęk 
Fot. archiwum 
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Nie tylko książki na półkach  

 Czym jest biblioteka? Czy jest to po prostu 
miejsce składowania i wypożyczania książek? 
Czy jest to miejsce spotkań dla ludzi, którzy 
kochają książki, ich bohaterów i są ciekawi 
świata? Na takie i wiele innych pytań próbuje 
znaleźć odpowiedź Filia Biblioteczna w Obier-
wi, która sięga po coraz to nowe rozwiązania, 
aby czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym 
wsi i gminy, zwłaszcza zaś społeczności szkol-
nej Zespołu Szkół w Obierwi. Oto ostatnie 
ważniejsze przedsięwzięcia, jakie mili okazję 
wspólnie przeżyć uczniowie i mieszkańcy 
Obierwi:
Wiersze Jana Brzechwy, które zawsze lubimy

Lekcja biblioteczna, którą zorganizowali-
śmy z wykorzystaniem programu „Multime-
dialny świat Jana Brzechwy” wzbudziła duże 
zainteresowanie twórczością poety dla dzieci 
oraz stała się inspiracją do zorganizowania 
konkursu recytatorskiego, który odbył się 14 
marca. W konkursie recytatorskim „Wiersze 
Brzechwy – znamy, lubimy, czytam’’ uczestni-
czyli wszyscy pierwszoklasiści. Jego laureatką 
została Wiktoria Wiśniewska. Na drugim miej-
scu znalazła się Emilia Bakuła, zaś na trzecim 
Maciej Sęk. Konkurs przyniósł uczestnikom 
wiele emocji i niezapomnianych wrażeń, a 
co najważniejsze pozwolił zaprezentować się 
przed szerszym gremium niż tylko zespół kla-
sowy. Oczywiście nagrody ufundowane zosta-
ły przez GBP w Lelisie.
Głośno czytamy dzieciom

22 marca w Filii Bibliotecznej odbyło się 
kolejne spotkanie z  cyklu ,,Głośno Czytamy 
Dzieciom’’. Tym razem w bibliotecznym za-
ciszu pielęgniarka NZOZ PL Mak-Med  Lelis,  
Lidia Żelazna czytała najmłodszym książkę o 
perypetiach Karolka z zębową wróżką. Dzie-
ci chętnie słuchały tej lektury, bowiem miały 

okazję poznać kolejną z przygód ulubionego 
bohatera serii książek o Koszmarnym Karolku. 
W trosce o stan uzębienia najmłodszych pielę-
gniarka przeprowadziła także pogadankę pro-
filaktyczną. Najmłodsi czytelnicy dowiedzieli 
się z niej, jak dbać o zęby. Wszyscy obiecali 
wziąć sobie dobre rady naszego gościa do ser-
ca i zawsze ich przestrzegać. Podczas spotka-
nia nie mogło zabraknąć również łamigłówek 
o zdrowotnej tematyce. Postarał się o nie sam 
gość, a także nauczyciele. Najmłodsi otrzymali 
kolorowanki, nieco starsi rebusy i krzyżówki. 
Pomocny okazał się również prenumerowany 
przez FB w Obierwi „Świerszczyk”.
Baśnie Andersena  wszyscy znamy

Obchody Międzynarodowego Dnia Książ-
ki dla Dzieci w naszej bibliotece połączono 
z konkursem czytelniczym „Znamy baśnie 
Andersena”. Wzięli w nim udział trzecio-
klasiści z SP w Obierwi. Wcześniej przepro-
wadzono eliminacje pisemne. Po ocenie tych 
prac  4 kwietnia rywalizowała ze sobą piątka 
finalistów. Zmagania finałowe poprzedziła 
prezentacja multimedialna na temat życia i 
twórczości Hansa Chrystiana Andersena. Na-
stępnie,  na rozgrzewkę, zawodnicy otrzymali 
zaszyfrowany tytuł jednej z baśni Andersena.  
To okazało się bardzo łatwe. Łatwa okazała 
się również kolejna konkurencja polegająca 
na rozpoznaniu baśni na podstawie ilustracji. 
Większość uczestników bez trudu odgadła 
tytuły baśni na podstawie odczytanego frag-
mentu. Nieco kłopotu sprawiły zawodnikom 
dwie ostatnie konkurencje, tj. rekwizyty i bo-
haterowie. Pomiędzy laureatami walka była 
bardzo wyrównana. W rezultacie zwyciężył 
Michał Niedźwiecki, II miejsce zajęła Wiktoria 
Kowalczyk, zaś III m. - Wiktoria Waszkiewicz. 
Wyróżnienia otrzymali: Norbert Dzięgielew-

ski i Oliwia Gorząch. Świetnie sprawdziła się 
publiczność, która  hojnie nagradzając brawa-
mi uczestników konkursu. 

Bożena Załęska
Fot. archiwum 
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Wiosenny start na remis
Huraganowy wiatr, który wyczyniał z pił-

ką co chciał, a do tego pył z pobliskiego pola 
towarzyszyły piłkarzom LUKS Łęg Przed-
miejski i GUKS Krasnosielc, w pierwszym 
meczu rundy wiosennej B-klasy, który roze-
grano 10 kwietnia na stadionie w Sypniewie. 
Mecz poprzedziła minuta ciszy dla uczczenia 
ofiar katastrofy smoleńskiej. Niestety nie był 
to udany występ naszych piłkarzy, którzy już 
w 30. minucie stracili bramkę po strzale Ceza-
rego Pichały. Po okresie bardzo chaotycznej 
gry, głównie z powodu silnych podmuchów 

Finał halowej zimy LZS

Niezbyt udany start  
do nowego sezonu

Wieści z aren sportów 
szkolnych 

Bardzo aktywnie spędzili tegoroczna zimę 
członkowie LZS w gminie. W niedzielę 20 
marca przez cały dzień trwały na sali Zespołu 
Szkół w Lelisie rozgrywki pingpongistów w 
ramach Powiatowego Turnieju Tenisa Stoło-
wego o Puchar Wójta Gminy Lelis. W rozgryw-
kach indywidualnych juniorów zwyciężył Mi-
chał Niedźwiecki z Obierwi, przed Patrykiem 
Brzeskim z Lelisa i Krzysztofem Niedźwiec-
kim z Obierwi. Natomiast w turnieju indywi-
dualnym w kategorii Open zwyciężył Dariusz 
Ciak z Zabrodzia, przed zdobywcami punkto-
wanych miejsc: Dariuszem 
Grucelskim z Ostrołęki, 
Mariuszem Kowalczykiem 
z Rzekunia, Mirosławem 
Krystkowiczem z Ostrołęki, 
Zbigniewem Zajewskim z 
Ostrołęki i Dariuszem Mro-
zem z Nasiadek. 

Ostatnim punktem pro-
gramu tegorocznych zma-
gań halowych stał się Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Rady Gminy LZS 
w Lelisie, który rozegrano 
3 kwietnia  w sali ZS w Le-
lisie. Po bardzo emocjonu-
jących meczach w turnieju 
zwyciężyła drużyna LZS z 

Tegoroczny sezon w konkurencji ośrodków 
ringo otworzył Ogólnopolski Halowy Turniej w 
Ringo, który rozegrano 12 marca w Mogielnicy. 
W zawodach uczestniczyło 128 ringowców z 
13. klubów z całej Polski.  Pierwszego tegorocz-
nego występu zawodników LUKS „Nasiadki” 
z sekcji ringo nie można uznać za udany.  Sied-
mioosobowa ekipa wywalczyła zaledwie  dwa 
medale. Wiktor Puławski w kategorii młodzik 
zajął III miejsce a Klaudia Orzołek w kategorii 
młodziczka wywalczyła II miejsce. W puli fina-
łowej mecz o trzecie miejsce przegrała Marlena 
Orzołek (zawodniczka od tego sezonu wystę-
puje w starszej kategorii wiekowej).  

 - Powodem słabszych występów jest brak 
możliwości systematycznych treningów na sali 
sportowej w okresie zimowym. W naszej szkole 
dopiero wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna-
my cykl przygotowawczy do najważniejszych 
imprez i walki o wyjazd na turnieje międzyna-
rodowe, podczas gdy inne drużyny są już po 
intensywnych treningach halowych – powie-
działa nam trener ringo w Nasiadkach, Sylwia 
Smilgin – Kamińska. (ak) 

Fot. S. Smilgin – Kamińska  

Dobiegają finałów zmagania sportowców 
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. To ostatnia, ale i najważniejsza oka-
zja do zdobycia cennych punktów w tej ważnej 
rywalizacji. Jakie wieści dochodzą nas o star-
tach młodych sportowców z naszej gminy? 

5 marca w Kadzidle rozegrano Powiatową 
Gimnazjadę dziewcząt w piłce ręcznej. Druży-
na szczypiornistek z PG Lelis zajęła III miejsce, 
a Magdalena Żebrowska została uznana naj-
lepszą zawodniczką turnieju. 

6 marca w Czerwinie rozegrano mistrzo-
stwa powiatu ostrołęckiego w piłce ręcznej 
chłopców dla szkół gimnazjalnych, w których 
startowali szczypiorniści z PG w Obierwi. Po 
emocjonujących rozgrywkach reprezentanci 
naszej gminy zajęli II miejsce, ustępując tylko 
gospodarzom. 

20 marca w Kadzidle odbył się turniej po-
wiatowy Gimnazjady w piłce siatkowej dziew-
cząt, w którym  startowała drużyna PG Lelis.  
Nasze dziewczęta zajęły III miejsce. Dało to 
naszej szkole 11 punktów do współzawodnic-
twa. (ak)

Lelisa – 10 pkt, a następne miejsca zajęły dru-
żyny LZS:  Długi Kąt, 6 pkt., Obierwia, 6 pkt., 
Nasiadki, 4 pkt., Lelis Młodzież, 3 pkt..

Bezpośrednio po tym turnieju odbyło się 
uroczyste podsumowanie całego zimowego 
sezonu oraz wręczenie nagród dla najlepszych 
zawodników i drużyn, czego dokonał w imie-
niu wójta Stanisława Subdy, główny specjali-
sta UGm. Stefan Prusik, przewodniczący Rady 
Powiatu. 

Antoni Kustusz
Fot. archiwum  

wiatru,  dopiero w doliczonym czasie gry 
udało się uzyskać remis po strzale Sebastia-
na Koska. Zawodnicy obu drużyn marnowali 
wiele okazji do strzału, ale trzeba powiedzieć, 
że występujący w bramce LUKS Majewski 
spisywał się nad wyraz dobrze. Niestety 
w meczu z LKS Zatory, który rozegrano 17 
kwietnia, nasi piłkarze z Łęgu doznali przy-
krej porażki 4:0 i  po tym meczu LUKS plasuje 
się w tabeli B-klasy na piątym  miejscu z do-
robkiem 10 pkt. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Nowe zarządy OSP
W lutym i w marcu odbyły się zebrania spra-

wozdawczo wyborcze w jednostkach OSP gminy 
Lelis, w trakcie których dokonano wyborów nowych 
władz OSP oraz delegatów na Zjazd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP. Oto nowe składy zarządów 
OSP naszej gminy:

OSP w Lelisie: Henryk Chorąży – prezes, 
Mariusz Piotr Chorąży – wiceprezes, naczelnik, 
Bogusław Szymczyk – wiceprezes, Andrzej 
Gontarzewski – zastępca naczelnika, Adam Ple-
dziewicz – sekretarz, Marcin Nalewajk – skarbnik, 
Sławomir Puchalski – gospodarz, Izabela Parzych 
– kronikarz, Marek Gromek – członek zarządu. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP została 
Marek Parzych. 

OSP w Łęgu Przedmiejskim: Jarosław Kwiat-
kowski – prezes, Wojciech Pyskło – wiceprezes, 
naczelnik, Zbigniew Bałon – zastępca naczelnika, 
Roman Olbryś – sekretarz, Antoni Ciak – skarbnik, 
Stanisław Łępicki – kronikarz. Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej OSP został Jan Murach.

OSP w Dąbrówce: Zbigniew Żelazny – pre-
zes, Rafał Mąka – wiceprezes, naczelnik, Mariusz 
Krysiak – zastępca naczelnika, Paweł Kamiński 
– sekretarz, Grzegorz Łępicki – skarbnik, Paweł 
Krysiak – kronikarz, Wiesław Krysiak – gospodarz. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP został 
Andrzej Mieczkowski. 

Dodajmy, że na zebraniu OSP w Dąbrówce w 
poczet członków honorowych przyjęto: Jana Mąkę, 
Stanisława Krysiaka i Mieczysława Krysiaka. A na 
zdjęciu odznaczeni druhowie z OSP Lelis Aleksan-
der Puchalski i Bronisław Dębek z gośćmi zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Nowa strona OSP  
Dąbrówka

Powstała nowa strona Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dąbrówce. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu  
www.dabrowka.osp.org.pl.

Zarząd OSP Dąbrówka

Nasi delegacji do Izby Rolniczej

1. Od miesiąca kwietnia do listopada 2011 r.  
w każdy pierwszy i trzeci  czwartek miesiąca  
w godzinach od 9oo do 15oo w punkcie zbior-
czym  znajdującym się na gminnym składowisku 
odpadów w Gibałce są przyjmowane nieodpłatnie 
następujące rodzaje odpadów: 
- zużyte opony, 
- meble, w tym również wersalki, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
(chłodziarki, zamrażarki,  pralki, zmywarki, 
mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory 
elektryczne,  odkurzacze, maszyny do szycia 
elektryczne,  żelazka, młynki do kawy, wagi elek-
troniczne, noże elektryczne, i elektroniczne kalku-
latory, telefony komórkowe, faksy, automatyczne 
sekretarki, radia, telewizory, kamery wideo, ma-
gnetowidy, sprzęt hi-fi, elektroniczne instrumenty 
muzyczne, niskoprężne lampy sodowe, liniowe 
lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy 
wyładowcze, wiertarki, piły, spawarki, lutownice, 

 Jak nas poinformował Wacław Kania, przewod-
niczący Okręgowej Komisji Wyborczej powołanej 
do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej 
mazowieckiej Izby Rolniczej powiatu ostrołęckiego 
w Lelisie w wyborach zostali zarejestrowani następu-
jący kandydaci: Beata Lenkiewicz z Siemnochy (lat 
34, wykształcenie wyższe) oraz Mieczysław Niedź-
wiecki z Obierwi (lat 41, wykształcenie zawodowe). 

W wyborach, które odbyły się 3 kwietnia, wybierano 
kandydatów na dwa miejsca przewidziane w Radzie 
Powiatowej MIR dla reprezentantów rolników z 
gminy Lelis. Po obliczeniu głosów okazało się, że M. 
Niedźwiecki uzyskał 50 głosów, a B. Lenkiewicz – 
40 głosów i obydwoje uzyskali mandat członka Rady 
Powiatowej MIR. Gratulujemy.

Antoni Kustusz

INFORMACJE
GOK-O i GBP informują i zapraszają…

Urząd Gminy przypomina...

Urząd Gminy w Lelisie informuje  

14 maja, godz. 10.00, sala OCK w Ostrołęce - ,,Prezentacje Kurpiowskie’’ z wy-
stępem zespołów i wykonawców z GOK-O Lelis, 

24 maja, godz. 10.00, Gminna Biblioteka Publiczna - Eliminacje gminne 
Konkursu Recytatorskiego Kurpie Zielone w Literaturze dla klas I-VI 

29 maja, godz. 14.00, boisko LZS w Szafarczyskach – Festyn rodzinny ,,Niedziela 
na wsi’’,

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
II rata do 15 maja 2011 r.
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)

kosiarki elektryczne, rozpylacze elektryczne, za-
bawki elektryczne, gry elektroniczne, sprzęt spor-
towy elektroniczny, gry wideo, automaty do gry 
i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny). Sprzęt 
niekompletn nie będzie przyjmowany , 
- złom metalowy,
- odpady niebezpieczne (opakowania po farbach i 
lakierach, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory,  
lampy rtęciowe i rtęciowo –sodowe, termometry,o-
pakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki  
po aerozolach ).
2. Zużyty olej silnikowy można przekazać nieod-
płatnie do punktu zorganizowanego przy stacji pa-
liw w Lelisie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo  
Wielobranżowe „MAR – POL” 
3. W sprawie utylizacji folii po sianokiszonce 
należy kontaktować się z Janem Wołoszem ze  
Szwendrowego Mostu, który zajmuje się między 
innymi zbiórką folii. Telefony kontaktowe do  
J. Wołosza: 29/760-52-46, kom. 605 765 496.


