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Wzniosły nastrój po uroczystej Mszy św. w 
kościele parafialnym udzielił się 14 listopada 
wszystkim, którzy ze zdumieniem otwierali oczy 
na wspaniałą salę gimnastyczną przy Zespole 
Szkół w Obierwi. Jasno, przestronnie, ze wszyst-
kimi urządzeniami, nawet z zegarem,  z trybunami 
i olimpijską dekoracją, taki widok po dotychczaso-
wych wrażeniach z minisalki, wprost zapierał dech 
w piersiach. Trudno się dziwić, iż wszyscy goście, 
zanim zajęli miejsca, najpierw zatrzymywali się 
we drzwiach i rozglądali wokół, tym bardziej że 
jeszcze przed otwarciem kilku zawistników już 
zdołało puścić w obieg różne wersje tego co się 
buduje przy szkole. Zwłaszcza po tym, gdy w tro-
sce o jakość parkietu trzeba było przełożyć termin 
otwarcia sali o cztery tygodnie. 

Licznie przybyłych mieszkańców Obierwi i 
okolic, a także dostojnych gości serdecznie witała 
dyrektor szkoły Wanda Pieńkosz, podkreślając iż 
to co się dokonało stanowi prawdziwą rewolucję 
w życiu szkoły i  całej okolicy. Młodzież zyskała 
wspaniałe warunki do uprawiania sportu, ale z sali 
skorzystają także mieszkańcy, dla których nowa 
sala nigdy nie będzie zamknięta. 

- Trzeba wierzyć w spełnienie marzeń i zawsze 
mieć nadzieję na ich sukces. Dlatego uczniom  
naszej szkoły przyświecać będzie motto tej wiel-
kiej uroczystości ,,W życiu ważny jest nie tryumf, 
lecz walka. Rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz 
toczyć zwycięski bój’’ – powiedziała dyr. Wanda 
Pieńkosz, dziękując władzom gminy z wójtem Sta-
nisławem Subdą na czele, władzom wojewódzkim, 
które reprezentowali radni Sejmiku Mazowiec-
kiego, Marian Krupiński i Janusz Gołota, a także 
wszystkim tym którzy pomogli szkolnej i wiej-
skiej społeczności spełnić ich wielkie marzenie o 
tej sali. Zaraz jednak dodała, że teraz szkoła ma 
nowe marzenia o boisku podobnym do ,,Orlika’’, 
które zapewni dzieciom szansę rozwoju i ćwiczeń 
na świeżym powietrzu. 

- Nie mówimy nie, plany dotyczące boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią są już 
opracowane i czekają w kolejce o fundusze unijne, 
ale tu musimy liczyć na pomoc sojuszników gmi-
ny, na ich zrozumienie dla potrzeb Obierwi i oko-
licznej społeczności – odpowiedział wójt S. Subda 
w swojej wypowiedzi, w której przedstawił wyni-
ki działań inwestycyjnych gminy na rzecz sportu 

i kultury fizycznej, a przy okazji wręczył radnym 
sejmiku mazowieckiego Marianowi Krupińskiemu 
i Januszowi Gołocie ozdobne podziękowania za 
pomoc i wspieranie gminy . 

Wyrazem tego wspólnego działania na rzecz 
lokalnych społeczności było przecięcie wstęgi, 
którego dokonali europoseł, członek władz PSL 
Jarosław Kalinowski, radny M. Krupiński, Teresa 
Michalak, dyr. Delegatury Kuratorium Oświaty, 
wójt S. Subda, Halina Brzozowska z zarządu firmy 
,,Hydrobud’’, która była generalnym wykonawcą 
budowy, a także dyr. szkoły  Wanda Pieńkosz. Po 
uroczystym przecięciu wstęgi, poświęcenia nowej 
areny zmagań sportowców z Obierwi dokonał 
proboszcz ks. Józef Kulesza, a następnie  goście 
przekazali mieszkańcom Obierwi, a także uczniom 
i nauczycielom ZS serdeczne życzenia i gratulacje, 
przy czym wielu z nich obdarowało szkołę prezen-
tami w postaci sprzętu sportowego i książek. Wiele 
serdecznych oklasków otrzymał po swoim wystą-
pieniu Roman Zwaliński, były dyrektor szkoły i 
gorący orędownik budowy sali. 

Obierwia marzy o Olimpiadzie
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Z życia samorządu

XLI (41) sesja Rady Gminy w Lelisie, która 
odbyła się 5 listopada ub. r. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy, podsumowywała dorobek 
mijającej kadencji Rady i Wójta Gminy, a zarazem 
skupiała się na bieżących sprawach wynikających 
z planu pracy. Obrady nad gminnymi sprawami  
poprzedziło wystąpienie dyr. WORD Mirosława 
Augustyniaka, który przedstawił radnym i gościom 
sesji ocenę stanu bezpieczeństwa na drogach Ma-
zowsza, a także założenia programu ,,Gambit ma-
zowiecki’’, który ma przeciwdziałać bardzo nieko-
rzystnym zjawiskom z jakimi mamy do czynienia 
w ruchu drogowym. Wystąpienie zakończyło roz-
dawanie radnym gadżetów związanych z progra-
mem Gambit, a powszechną  wesołość  wzbudziło 
przymierzanie kasku przez radną powiatową Zofię 
Szczubełek. 

Po tym wystąpieniu, radni wysłuchali informa-
cji z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, 
którą bardzo szczegółowo przedstawił zastępca 
Wójta Stefan Prusik. Następnie przew. Rady Jan 
Mrozek poinformował, że wszyscy radni dopełnili 
obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, któ-
re zostały przyjęte bez większych poprawek, nato-
miast Wójt Gminy Stanisław Subda poinformował 
o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za-
stępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i 
kierowników jednostek organizacyjnych. W tej czę-
ści obrad Rada rozpatrzyła także skargę na działal-
ność gminy złożoną przez jedną z mieszkanek wsi 
Obierwia. Po wyjaśnieniach wójta oraz zapoznaniu 
się z opiniami prawnymi radni postanowili skargę 
oddalić jako bezzasadną. 

W części poświęconej podejmowaniu uchwał 
dokonano niezbędnych zmian w budżecie gminy na 
2010 r., przyjęto aktualny Gminny Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 

także przyjęto program współpracy Gminy Lelis z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2011 r, a także zasady szczegółowego sposobu 
konsultowania z takimi organizacjami projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach doty-
czących ich działalności statutowej. A w związku 
z koniecznością określenia zasad dostępności pla-
nowanego boiska w Obierwi dla mieszkańców wsi 
dokonano niezbędnej aktualizacji ,,Planu Odnowy 
Miejscowości Obierwia’’. 

W trakcie wystąpienia przewodniczącego Jana 
Mrozka, w którym podsumował dokonania rad-
nych w mijającej kadencji na sesję przybył starosta 
ostrołęcki Stanisław Kubeł, więc była okazja przy-
pomnieć o efektach dobrej współpracy gminy z po-
wiatem, zwłaszcza w zakresie drogownictwa. Radni 
wręczyli bukiety kwiatów z wyrazami podziękować 
za czteroletnią współpracę wójtowi Stanisławowi 
Subdzie, a także staroście, nie zapominając przy 
tym  o jedynej reprezentantce gminy w samorzą-
dzie powiatowym Zofii Szczubełek, sekretarz gmi-
ny Halinie Gontarzewskiej i inspektor ds. obsługi 
rady Barbarze Żebrowskiej, które otrzymały piękne 
róże. Również Rada Gminna LZS przekazała pla-
kietki z podziękowaniami za owocną współpracę 
wójtowi gminy i dyr. Annie Ogniewskiej z GOK-O. 
Na zakończenie sesji wszyscy radni otrzymali z rąk 
przewodniczącego Jana Mrozka i wójta S. Subdy 
pamiątkowe plakietki ze wspólnym zdjęciem i 
słowami podziękowania na aktywność w pracy na 
rzecz samorządu Gminy. 

Nową kadencję Rady Gminy w Lelisie otwo-
rzyła I sesja, która odbyła się w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy 30 listopada ub. r. Zgodnie z 
tradycją i przepisami ustawy poprowadził ją radny 
najstarszy wiekiem, którym okazał się Antoni Ciak. 
Na wstępie zaprosił do prezydium Stanisława Sub-
dę, który wygrał wybory na Wójta Gminy w I turze 
głosowania. Następnie przewodnicząca Gminnej 
Komisji Wyborczej Bogusława Parzych odczytała 
protokół wyborów radnych w gminie i wręczyła 
im zaświadczenia o wyborze, a następnie A. Ciak 
poprowadził ślubowanie radnych, które przyjął 
najmłodszy z nich, Robert Pianka. Po zakończeniu 
spraw proceduralnych przystąpiono do wyborów 
przewodniczącego Rady Gminy, którym po tajnych 
wyborach, jednogłośnie został Jan Mrozek. W wy-
borach na funkcję wiceprzewodniczącego zgłoszo-

no kandydatury A. Ciaka i Krzysztofa Mroza. Po 
tajnych wyborach A. Ciak otrzymał 10 głosów, a 
K. Mróz 4 głosy, przy czym  jeden głos okazał się 
nieważny. 

Następnie dokonano wyłonienia składów oso-
bowych  i powołania Komisji Rewizyjnej oraz 
stałych komisji Rady. Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został radny Dariusz Mróz, przewodni-
czącym Komisji Rolnictwa Robert Pianka, a Komi-
sji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Krzysz-
tof Murach. 

Na zakończenie sesji przew. Rady Gminy  
J. Mrozek wręczył radnemu Krzysztofowi Mrozo-
wi, który nie uczestniczył w drugiej części ostatniej 
sesji poprzedniej kadencji, pamiątkową plakietkę z 
podziękowaniem za aktywną działalność na rzecz 
społeczności lokalnej. Była także dobra okazja do 
wykonania pamiątkowej fotografii nowej Rady 
Gminy w pełnym składzie.

Z powodu konieczności rozdzielenia ślubowa-
nia radnych i wójta gminy po ich wyborze na nową 
kadencję samorządu II sesja Rady Gminy w Leli-
sie odbyła się 3 grudnia ub. r. Po odczytaniu przez 
Bogusławę Parzych protokołu z wyborów wójta 
gminy Lelis i wręczeniu Stanisławowi Subdzie za-
świadczenia o wyborze i wejściu na salę pocztu fla-
gowego,  przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek 
przyjął od Wójta ślubowanie. Oznacza to nawiąza-
nie stosunku pracy, a więc i określenie wysokości 
poborów. Jak stwierdził Jan Mrozek pobory wój-
ta pozostają niezmienione od 2008 roku i zostały 
ustalone na tej samej wysokości co w poprzedniej 
kadencji. Po ślubowaniu wójt Stanisław Subda po-
dziękował wszystkim mieszkańcom Gminy za ak-
tywny udział w wyborach oraz za poparcie, jakiego 
udzielono jego kandydaturze. Wójt pogratulował 
radnym wyboru do Rady Gminy szóstej kadencji, 
obiecując w swoim imieniu oraz pracowników 
Urzędu Gminy zgodną i konstruktywną współpra-
cę. Następnie wójt S. Subda określił najważniejsze 
kierunki swojej pracy w obecnej kadencji, skupiając 
się na zadaniach inwestycyjnych w drogownictwie, 
na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, 
zwłaszcza poprzez rozbudowę sieci wodociągów i 
kanalizacji, infrastruktury oświatowej i sportowej, 
a także porządku i poprawy bezpieczeństwa na te-
renie gminy. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Wybory Samorządowe AD 2010

Wybraliśmy Wójta Gminy

21 listopada w gminie Lelis wybieraliśmy rad-
nych Rady Gminy, Wójta Gminy, radnych Rady 
Powiatu oraz radnych Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego. Uprawnionych do głosowania było 
6585 osób. W wyborach wzięło udział (oddało waż-
ne karty do głosowania) 3 848 osób, to jest 58,44 
proc. uprawnionych do głosowania.

Dla wyboru Rady Gminy utworzono 12 okrę-
gów wyborczych, w których łącznie wybierano15 
radnych. Radnymi Rady Gminy z poszczególnych 
okręgów zostali: Mrozek Jan – 207 głosów, Dawid 
Jerzy – 160, Szczepanek Stanisław – 126, Piątek 
Janina Władysława – 103, Mróz Dariusz Józef – 
180, Mróz Krzysztof – 170, Ciak Antoni – 194, 
Krukowski Mirosław – 286, Łępicki Roman – 90, 

Wybór pomiędzy dwoma kandydatami do sta-
nowiska Wójta Gminy Lelis zdecydował się już w 
I turze głosowania wyborów samorządowych. Do-
tychczasowy wójt Stanisław Subda uzyskał 2596 
głosów, czyli 68,48 proc. ważnie oddanych głosów, 
a jego konkurent Wiesław Puchalski pozyskał 1195 
głosów, czyli zebrał 31,35 proc. ważnie oddanych 
głosów. W poszczególnych okręgach obaj kandyda-
ci uzyskali następujące wyniki:
S. Subda – W. Puchalski
Białobiel -  81 proc. - 19 proc.
Lelis - 74,75 proc.  - 25,25 proc.
Łęg Starościński - 79,33 proc.  - 20, 67 proc.
Łęg Przedmiejski - 70,48 proc.  – 29, 52 proc.
Dąbrówka - 82,45 proc. - 17,55 proc.
Nasiadki - 64,22 proc. - 35,78 proc.
Olszewka - 49,84 proc. - 50,16 proc. 
Obierwia - 33,98 proc. - 66,02 proc.

Antoni Kustusz

AKTUALNOŚCI  INWESTYCYJNE GMINY
Dobiegł końca  rok 2010 i zakończyły się zaplano-
wane w ub. roku inwestycje oraz remonty,  takie 
jak:
• Oddano do użytku ciąg drogi powiatowej Ostrołę-
ka – Białobiel - Durlasy-Lelis - Nasiadki o długości 
około 12,14 km wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. 
Nasza gmina dofinansowała tę inwestycję kwotą 
1,2 mln zł.
• Zakończono budowę drogi gminnej Białobiel-
Łęg Przedmiejski o długości 1051 mb.
• Zakończono asfaltowanie dróg gminnych:
- Łęg Przedmiejski kol. Baczewskie o długości  
730 mb.
- Białobiel ul. Leśna o długości 680 mb.
- Białobiel ul. Przemysłowa o długości 342 mb.
• Wyremontowano przy udziale środków gmin-
nych około 600 mb. chodników w Lelisie przy dro-
dze powiatowej,
• Remontowano drogi gminne poprzez nawożenie 
piasku, żwiru oraz remonty przepustów. Nawiezio-
no 8 tys. m3 żwiru.
• 26 września br. dokonano uroczystego otwarcia 
sztucznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Nasiadkach,
• 14 listopada uroczyście oddano do użytku wypo-
sażoną w niezbędny sprzęt salę gimnastyczną przy 

Zespole Szkół w Obierwi,
• Kontynuowano modernizację oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy. Przy głównych ciągach 
komunikacyjnych zamontowano ponad 600 ener-
gooszczędnych lamp,
• Przebudowano drogę powiatową Ostrołęka-Łęg 
Przedmiejski wraz z budową ścieżki pieszo-rowe-
rowej do Łęgu Walery. Gmina dofinansowała tę 
inwestycję kwotą 226 tys. zł.
• Wykonano część prac przy generalnej przebudo-
wie stadionu w Lelisie. Zakończenie prac nastąpi 
w 2011r.
• Trwały prace przy budowie kanalizacji w czte-
rech sołectwach: Łęg Przedmiejski, Białobiel, 
Siemnocha oraz Łęg –Walery. Zakończenie prac 
nastąpi w 2011r. 
• We wrześniu został złożony wniosek do Wojewo-
dy o dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek”  
przebudowy ciągu drogi gminnej Łęg Przedmiejski 
- Łęg Starościński o długości ponad 6 km. Wniosek 
został zakwalifikowany do dofinansowania i będzie 
realizowany w 2011r.
• W listopadzie zostały złożone w Urzędzie Mar-
szałkowskim następujące wnioski: 
- na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole 
w Łęgu Starościńskim,

Pianka Robert Jan – 133, Murach Krzysztof – 136, 
Majewski Robert Antoni – 152, Bednarczyk Cze-
sław – 205, Stachelek Elżbieta – 114, Tercjak Jerzy 
– 124 głosy.

W wyborach Rady Powiatu w Ostrołęce utwo-
rzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie 
wybierano 21 radnych. Liczba osób uprawnio-
nych do głosowania wynosiła 67 744. W wyborach 
wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  
36 680 osób, to jest 54,15 proc. uprawnionych do 
głosowania. W okręgu wyborczym obejmującym 
gminy Olszewo Borki i Lelis mandaty radnych 
Rady Powiatu uzyskali związani z Lelisem: Stefan 
Prusik, lista PSL, 821 głosów , w tym 395  z gminy 
Lelis; Zofia Szczubełek, KWW Bezpartyjny Powiat,  
690, w tym  622 z gminy Lelis; Waldemar Pędzich, 
PiS, głosów  388 , w tym 211 z gminy Lelis.  

W wyborach do  Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego utworzono 7 okręgów wyborczych, w 
których łącznie wybierano 51 radnych. Liczba osób 
uprawnionych do głosowania wynosiła 4 151 659. 
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty 
do głosowania) 2 110 815 osób, to jest 50,84 proc.  
uprawnionych do głosowania. Z terenu okręgu sie-
dlecko – ostrołęckiego wybrano: Mariana Krupiń-
skiego, Mirosława Augustyniaka, obaj PSL oraz 
Stanisława Rybskiego, SLD. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

- na modernizację skwerku w centrum Dąbrówki 
wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej,
- na modernizację skwerków w Lelisie koło Urzędu 
Gminy oraz GOK-O,
- na termomodernizację budynku szkoły w Obier-
wi.
• Urząd przygotowuje wniosek do funduszy unij-
nych na montowanie kolektorów słonecznych dla 
mieszkańców gminy.

Opracował:
Wójt Gminy – Stanisław Subda

Fot. Antoni Kustusz

Wszystkim mieszkańcom 
Gminy Lelis, 

którzy zechcieli wziąć udział 
w wyborach samorządowych 

serdecznie podziękowania 
za wybór Wójta Gminy 

i Rady Gminy 
na kadencję 2010 - 2014

składają
Wójt Gminy Stanisław Subda

Przewodniczący Rady Jan Mrozek 
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W gronie najlepszych teatrów ludowych na Mazowszu.

Nowa droga Gminy – Powiatu – Województwa Kolektory słoneczne 
podpisane zimą

Draństwo i dewastacje – 
jak długo jeszcze?

Słotna pogoda, która wypadła nam 9 li-
stopada ub. r.  nie zaszkodziła dobremu hu-
morowi wszystkich uczestników skromnej 
uroczystości oddania do użytku nowej drogi 
powiatowej Białobiel – Lelis – Nasiadki, którą 
zorganizowano na chwile przerywając ruch po-
jazdów w pobliżu Nasiadek. Drogę poświęcił 
ks. proboszcz Stanisław Grosfeld, podkreślając 
przede wszystkim to, iż będzie ona służyć bez-
pieczniejszej komunikacji w całej gminie. 

W uroczystości przecięcia wstęgi wraz z 
władzami gminy i powiatu uczestniczył także 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, który 
podkreślił, na późniejszym spotkaniu w Urzę-

W Mazowieckim Centrum Kultury w War-
szawie odbyło się uroczyste podsumowanie 
wyników przeglądu teatrów ludowych na Ma-
zowszu uczestniczących w sesji letniej.  Wśród 
25. ocenianych teatrów ludowych  grupa te-
atralna z GOK Lelis została również wyróżnio-
na i otrzymała czwartą pozycję za sztukę „W 
chacie śkwańskiego bartnika”. Treść przedsta-
wienia przedstawia zamierzchłe czasy gdzieś 
nad Szkwą w Dąbrowskich borach w czasach 
objawień Matki Boskiej w Dąbrówce.

- Obrazy prezentowane w sztuce, wzbo-
gacone o autentyczną pracę  garncarza Pawła 
Muracha z Płoszyc, wycinankarki Wiesławy 
Chaberek z Lelisa i wielu innych postaci, m.in. 
księdza, starosty bartnego,  przedstawiały ro-
dzącą się chrześcijańską Kurpiowszczyznę. 
W treści przedstawienia nie zabrakło również 
elementów humorystycznych opartych na głę-

bokiej treści historycznej. Przecież Zagajnica 
Szkwańska nazywana  była również „speluną 
latronum” – jaskinią łotrów, a prawo bartne,  
czy też później rozwijające się chrześcijaństwo 
zaledwie chłodziły krnąbrny charakter pusz-
czańskiego ludu – stwierdził autor widowiska 
Henryk Kulesza. 

Treść widowiska i aranżacja sceniczna 
przygotowane zostały w należącym do GOK 
Lelis Ośrodku Etnograficznym Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów. 

- Wraz z całym zespołem zdecydowaliśmy, 
że czek na 500 zł wystawiony jako nagroda 
przez organizatorów zostanie przekazany na 
potrzeby parafii Dąbrówka i Lelis, co nawią-
zuje do tematyki naszego przedstawienia – po-
wiedział nam pan Henryk. 

Antoni Kustusz
Fot. archiwum

dzie Gminy, że nowiutka, szeroka i funkcjo-
nalna droga stanowi wynik dobrej współpra-
cy pomiędzy samorządami powiatu i gminy, 
że taka współpraca, jak w Lelisie  daje dobry 
przykład innym gminom w realizacji zadań in-
westycyjnych.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

W Urzędzie Gminy od 16 do 21 grud-
nia doszło do dawno oczekiwanego 
podpisywania umów użyczenia i projek-
towych z mieszkańcami gminy, którzy 
biorą udział w projekcie wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii w postaci 
kolektorów słonecznych. Umowę podpi-
sało 337 chętnych do udziału w projekcie 
z terenu gminy Lelis. (ak)

Sprawcy tych czynów żyją wśród nas. 
To oni zbili wypukłe lustro przy parkin-
gu Urzędu Gminy, lustro, które pomaga 
bezpiecznie pokonać zakręt przy Komi-
sariacie Policji oraz bezpiecznie wyjechać 
z parkingu. Takie lustro kosztuje po-
nad 800 zł. To wśród nas żyją ci, którzy 
bestialsko powiesili pięknego i dobrze 
ułożonego wilczura w lesie obok Szafar-
czysk. Psa bezskutecznie poszukiwała 
cała wieś, pragnąc pomóc zrozpaczonej 
właścicielce, ale dopiero po kilku dniach 
okazało się, że nie było czego szukać. To 
także wśród nas żyją, mieszkają i uczą się 
ci, którzy obsmarowują niewybrednymi 
napisami nowiutkie przystanki auto-
busowe czy nasz gminny dworzec PKS. 
Może więc lepiej trzeba się rozglądąć? 
Może zdobyć się na pokazanie palcem 
na tych, którzy nie chcą pomóc Gminie 
w utrzymaniu ładu i porządku, tak by 
ludziom chciało się do niej przyjeżdżać? 
Warto się nad tym zastanowić przy okazji 
Nowego Roku.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Odrodziła nas nadzieja
Tradycyjne już spotkanie seniorów, rencistów i 

emerytów z młodzieżą z okazji obchodów rocznicy 
odzyskania niepodległości, które odbyło się 10 li-
stopada w GOK-O i tym razem dostarczyło wszyst-
kim wielu wzruszeń. Rozpoczęło się od Mszy św. 
w intencji Ojczyzny, którą odprawiono w koście-
le parafialnym pw. NMP Nieustającej Pomocy w 
Lelisie, a następnie wszyscy spotkali się w sali 
widowiskowej GOK-O przygotowanej przez wo-
lontariuszy OPS i pracowników GOK-O. Okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił wójt Stanisław 
Subda, który podkreślił, że doroczne spotkania z 
okazji Dnia Niepodległości stają się prawdziwą 
lekcją patriotyzmu dla młodzieży i powodem do 
chwały dla seniorów. Prowadząca akademię Anna 
Ogniewska powitała gości oraz zapowiedziała 
wystąpienia młodzieży. Referat pokazujący oko-
liczności związane z odzyskaniem niepodległości 
na Kurpiowszczyźnie wygłosił dr Jerzy Kijowski 

Obierwia marzy o Olimpiadzie  (c.d. ze str. 1.)

z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, autor  
przygotowanej do druku monografii ,,Lelis i okoli-
ce’’. Program związany tematycznie z historyczny-
mi wydarzeniami, które przyniosły Polsce wolność 
po latach zaborów przygotowali i zaprezentowali 
uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w 
Białobieli, którzy pracowali pod kierunkiem Han-
ny Murach, Marka Prusaczyka i dyr. szkoły Urszu-
li Wielczyk. Po bardzo ciepło przyjętym występie 
młodzieży, na scenie zaprezentowali się członko-
wie zespołu folklorystycznego GOK-O ćwiczący 
pod okiem Jana Kani oraz męski zespół śpiewa-
czy ,,Lelisiacy’’, tym razem w składzie: Henryk 
Kulesza, Henryk Bednarczyk, Zdzisław Parzych. 
Wszystkim udzielił się uroczysty nastrój, a o dobre 
samopoczucie zadbały troskliwie wolontariuszki, 
serwując kawę, herbatę, ciasta i słodycze. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

A później na salę weszli uczniowie, by nie tyl-
ko zaprezentować wspaniały program artystyczny 
w duchu antycznych Olimpiad, ale także przejąć 
klucze od nowego obiektu i wreszcie poczuć się 
jak u siebie, co udowodnili prezentując niezłą 
sprawność w operowaniu piłką i innymi sportowy-
mi przyborami. Wiersze recytowali Aneta Sobieraj, 
Natalia Laćkowska,  Karolina Wołosz,  Krzysztof 
Niedźwiecki, Radek Duszak, a w imieniu wszyst-
kich uczniów przysięgę złożył Łukasz Dawid, 
który powiedział ,,przysięgamy, że będziemy brać 
czynny udział w zawodach sportowych, szanując 
i przestrzegając zasad, które im przyświecają, w 
duchu sportu, na chwałę sportu i honoru naszych 
drużyn’’. Podniosły nastrój umocnił występ ab-
solwentek szkoły, które występowały w szkolnym 
chórze, który zakończył uroczystość.

Gospodarze zaprosili jeszcze gości na smako-
wity obiad, ale najważniejsze dopiero się zaczęło. 
Byłem w szkole nazajutrz po świątecznych wyda-
rzeniach. Sala huczała od radosnych głosów urado-
wanej dziatwy, w powietrzu śmigały piłki podaro-
wane poprzedniego dnia przez szczodrych gości. 
Jednym słowem wspaniała i wszechogarniająca 
radość. I to jest najważniejsze, bo rodzi nadzieję na 
przyszłe sukcesy młodych sportowców z Obierwi.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Konkursy i laury
Zespół Szkół w Lelisie pracowicie rozpo-

czął rok szkolny 2010/2011. Nasi uczniowie 
brali już udział w kilku konkursach:

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, 
który odbył się w Dylewie. Naszą szkołę re-
prezentowali: Monika Krystian z kl. V i Bar-
tłomiej Prachniak z kl. VI a Szkoły Podstawo-
wej w Lelisie,

Konkurs „Zielono mi” w Kadzidle 
(30.12.2010 r.) – Monika Krystian z kl. V oraz 
Marlena Dziurawiec z kl. VI b, która zajęła I 
miejsce w kategorii ,,Junior’’. Jednocześnie 
Szkoła Podstawowa  w Lelisie  uplasowała 
się na pierwszym miejscu drużynowo.

Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” 
(8.11.2010 r.). W konkursie gminnym  uczest-
niczyli uczniowie z gimnazjów z Lelisa i Łęgu 
Przedmiejskiego. Do etapu międzygminnego 
zakwalifikowała się Milena Puławska z kl. 
III a naszego gimnazjum. 17 listopada w fi-
nale międzygminnym M. Puławska  zajęła III 
miejsce w gadce kurpiowskiej. 

Kontakt z teatrem
Uczniowie naszej szkoły mają stała moż-

liwość uczestniczenia w imprezach kul-
turalnych organizowanych przez OCK w 
Ostrołęce. W tym roku szkolnym oglądali już 
spektakle teatralne przygotowane przez:
1. Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia: 
a) kl. I-III SP „Szewczyk Dratewka” - 6 paź-
dziernika, 
b) kl. IV-VI SP „Wyspa Skarbów” -  5 paź-
dziernika, 
c) kl. I-III G „Dziady” – 7 października, 
2. Teatr Lalki i Aktora z Łomży: 
a) k. I-III SP „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”  
- 1 grudnia. 

Jak nas oceniają
Dbamy o jak najlepsze wyniki egzami-

nów  zewnętrznych. Uczniowie klas ma-
turalnych w listopadzie 2010 r. pisali więc 
próbne egzaminy dojrzałości z przedmiotów 
obowiązkowych oraz przedmiotów  wybra-
nych. Natomiast 15-17 grudnia  uczniowie 
III klas gimnazjum sprawdzili swoją wiedzę 
i umiejętności w próbnym egzaminie gimna-
zjalnym, a więc w części humanistycznej, ma-
tematyczno-przyrodniczej i językowej.

Dzień Wolontariusza 
6 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
Rozstrzygnięto konkurs literacki poświęcony 
działalności wolontaryjnej. Wolontariusze z 
naszej szkoły za swą działalność społeczną 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i podzięko-
wania.

Akademia Uczniowska 
Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN 

uczniowie gimnazjum w trakcie trzyletniego 
etapu kształcenia mają za zadanie zrealizo-
wać projekt edukacyjny.

W roku szkolnym 2010/11 projekty edu-
kacyjne realizują uczniowie klas drugich. 
„Akademia Uczniowska. Projekty matema-
tyczno-przyrodnicze w gimnazjach” to nowy 

program Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
który będzie realizowany w naszej szkole 
(do kwietnia 2014 roku). Nauczyciele po-
prowadzą szkolne koła naukowe z zakresu 
przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych: biologii, chemii, fizyki i matematyki. 
Podczas zajęć gimnazjaliści  będą planowali 
i przeprowadzali zgodnie z naukową pro-
cedurą obserwacje, eksperymenty i projekty 
zespołowe dotyczące wybranych partii mate-
riału związanych z realizacją podstawy pro-
gramowej.

Projekt „Kompetencje kluczowe drogą 
twórczego rozwoju”  

Celem tego projektu  jest rozwijanie u 
uczniów kompetencji kluczowych zakresie 
świadomości i ekspresji kulturalnej, umiejęt-
ności matematyczno-przyrodniczo-technicz-
nych oraz porozumiewania się w językach 
obcych, zwłaszcza w obszarze techniki i ma-
tematyki.

Powyższe cele są realizowane poprzez 
uczestnictwo uczniów w dodatkowych za-
jęciach na terenie szkoły i poza nią, udział 
w konkursach i olimpiadach regionalnych, 
międzywojewódzkich i ponadregionalnych, 
a także uczestnictwo nauczycieli w szkole-
niach doskonalących (dotyczących zwłaszcza 
stosowania metod aktywizujących).

W naszej szkole w projekcie uczestniczy 
59. uczniów klasy piątej i szóstej. Zajęcia od-
bywają się w I semestrze trzy razy w tygo-
dniu. Dzieci realizują następujące projekty:

W zakresie KK2/KK3 (kompetencji ma-
tematyczno-przyrodniczo/technicznych i 
porozumiewania się w językach obcych) – 
Zwierzęta w mojej okolicy, Budowa termo-
metru.

W zakresie KK8 (rozwijanie świadomości 
i ekspresji kulturalnej) – Aby czas nie zatarł 
śladów…, Świat teatru.

Nad rozwojem kompetencji dzieci czuwa-
ją nauczyciele: Agnieszka Bacławska, Marta 
Zerhau, Justyna Przeradzka, Jolanta Aleksan-
dra Białobrzeska, Marta Trzcińska, Krzysztof 

Gawrych i opiekun projektu Aldona Gum-
kowska.

Ku czci Błogosławionej 
21 października w kościele parafialnym 

pw. NPM Nieustającej Pomocy w Lelisie  
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zgro-
madzili się na nabożeństwie poświęconym 
bł. Karolinie Kózkównie. Uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum zaprezentowali 
inscenizację przedstawiającą ważne wyda-
rzenia z jej życia. Nabożeństwa zakończyły 
się uroczystym pożegnaniem obrazu i reli-
kwii Błogosławionej.

Wybory do samorządu 
30 września odbyły się w naszej szkole 

wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wy-
bory poprzedziła kampania wyborcza, która 
dla niektórych, okazała się bardzo skuteczna.  
Komisja Wyborcza pracowała od godziny 

8:30 do 12:00. Uczniowie dopisali w wybo-
rach - frekwencja wyniosła 85 proc.. W czasie 
głosowania nie doszło do żadnych zakłóceń.  
A oto zwycięzcy: 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniow-
skiego ze Szkoły Podstawowej: Sebastian 
Prusaczyk, klasa V

2. Przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego z Publicznego Gimnazjum: Patrycja 
Puławska, klasa II a

3. Przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego ze szkół ponadgimnazjalnych: Moni-
ka Kosakowska, klasa IV Technikum Drogo-
wnictwa

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy owocnej pracy.

Dbajmy o bezpieczeństwo na drogach
W tym roku szkolnym po raz kolejny 

przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji 
”Wypadki na drogach – porozmawiajmy’’ 
organizowaną  pod patronatami: Ministra 
Edukacji Narodowej,  Katarzyny Hall, Rzecz-
nika Praw Dziecka, Marka Michalaka, Krajo-



Podsumowanie sportu szkolnego, czyli kiedy i komu się chce

Z małej szkoły w wielki świat sztuki

W trakcie uroczystego oddania do użytku 
nowej sali gimnastycznej przy ZS w Obierwi, 
które odbyło się 14 listopada, przewodniczący 
Zarządu Gminnego SZS Maciej Brzeski doko-
nał podsumowania wyników współzawodnic-
twa sportowego szkół podstawowych i gim-
nazjów w roku szkolnym 2009/2010 w gminie 
Lelis. Nagrody i puchary odebrały dyrektorki 
naszych szkół, więc wszyscy byli bardzo zado-
woleni i uroczyści. Wójt Stanisław Subda przy-
pomniał, że gmina stawia na rozwój bazy spor-
towej do uprawiania najbardziej popularnych 
dyscyplin sportu. Dzięki niemałym nakładom 
z gminy, powiatu i województwa, a także od 
rządu oddano do użytku bardzo ładne obiekty 
w Łęgu Przedmiejskim ,,Orlik’’, w Dąbrówce, 
w Nasiadkach i salę w Obierwi. To dobry pro-
gnostyk dla rozwoju sportu w przyszłości. A 
jak było dotychczas?

W ubiegłym roku szkolnym w ramach 
współzawodnictwa sportowego dzieci i mło-
dzieży w szkołach podstawowych  zorganizo-
wano 30 konkurencji, z tego nasze 
szkoły odnotowały punktowe wy-
niki w 29 konkurencjach. SP w Dą-
brówce zdobyła punkty tylko w 2 
konkurencjach, a SP Białobiel w 3 
konkurencjach. Najczęściej starto-
wali uczniowie SP Nasiadki i oni 
też zdobyli pierwsze miejsce, uzy-
skując łącznie 209,5 punkta. Na 
ten dorobek złożyły się zdobycze 
na szczeblu powiatu i wojewódz-
twa, a także osiągnięcia krajowe. 
Na drugim miejscu uplasowała 
się SP Łęg Starościński, 118 pkt., 

Związek Kurpiów przy współpracy z  
GOK-O Lelis zorganizował w pierwszych 
dniach grudnia warsztaty malarskie i mu-
zyczne w ramach projektu  ,,Z małej szkoły w 
wielki świat sztuki’’. W Warsztatach uczest-
niczyli uczniowie ze szkół podstawowych z 
gmin Lelis i Kadzidło. Zajęcia, które odbywały 

głównie za sprawą dobrych startów w 
tenisie stołowym i unihokeju. Trzecie 
miejsce zajęła SP Olszewka (106 pkt.), 
której punkty zapewnili dobrzy biega-
cze i ping-pongiści. Za tą pierwszą trój-
ką uplasowali się pozostali, uzyskując 
bardzo słabe wyniki: Łęg Przedmiejski 
57 pkt., Obierwia 34 pkt., SP Lelis 34 
pkt.,  SP Białobiel 23 pkt i SP Dąbrów-
ka 21 pkt.. Miejmy nadzieję, że w tym 
roku szkolnym wyniki te wyraźnie się 
poprawią.

Natomiast w rywalizacji gimnazjów 
zorganizowano 26 konkurencji, z czego nasze 
szkoły nie uzyskały punktowanych wyników 
w 5 konkurencjach. Zwyciężyło PG w Lelisie, 
które zebrało 218 pkt. za starty w 14 konkuren-
cjach. Na drugim miejscu uplasowało się PG 
Łęg Przedmiejskim, które uzyskało 200,5 pkt. 
za wyniki w 12 konkurencjach. Trójkę zamyka 
PG Obierwia z dorobkiem zaledwie 60,5 pkt., 
które udało się zebrać za wyniki w 8 konku-
rencjach.  Widząc jednak entuzjazm młodzieży 
po przekazaniu szkole nowej sali gimnastycz-
nej można wierzyć, że stan ten szybko ulegnie 
zmianie. 

Przy okazji podsumowania roku sportu 
szkolnego w Obierwi wręczono także nagrody 
dla najlepszych sportowców i trenerów. Była 
to prezentacja optymistyczna, bo okazało się, 
że są wśród nas osoby, którym się po prostu 
chce. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

się w GOK-O  prowadzili muzyk, regionalista 
Henryk Gadomski oraz  artysta malarz Teresa 
Ciepierska. Nagrodą dla trzech  najzdolniej-
szych uczniów będzie wyjazd do Filharmonii 
Narodowej w Warszawie. Projekt został dofi-
nansowany przez Fundację Orange. (ak)

Fot. Tomasz Szczubełek 
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wej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
oraz Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków 
Drogowych. W związku z tą akcją 12 paź-
dziernika w naszej szkole odbyło się  spotka-
nie dotyczące bezpieczeństwa drogowego. 
Prelekcję wygłosili policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego w Ostrołęce oraz Dama-
zy Więcek , kierownik Posterunku Policji w 
Lelisie. Odbył się również konkurs ze znajo-
mości zasad ruchu drogowego. Zaś 19 listo-
pada społeczność naszej szkoły uczestniczyła 
w „Marszu Milczenia przeciwko Nadmiernej 
Prędkości” w geście solidarności z ofiarami 
wypadków drogowych i ich rodzinami w 
związku ze ,,Światowym Dniem Pamięci o 
Ofiarach Wypadków Drogowych’’. O godzi-
nie 9:00 wyruszyliśmy (wyposażeni w odbla-
ski) spod szkoły na cmentarz parafialny w 
Lelisie, gdzie w ciszy, zadumie i modlitwie 
oddaliśmy hołd wszystkim ofiarom wypad-
ków drogowych. 

Zawody sportowe 
Sportowy dorobek szkoły wzbogacił się o 

liczne sukcesy uzyskane przez zawodników  
ULKS „Osak” w Lelisie. Najcenniejsze rezul-
taty uzyskali: 

Biegi przełajowe: Jesienne Biegi Przeła-
jowe w Lelisie: 
- I m. Victoria Ejzemberg, kl. IV, 

X BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI W BIAŁYM-
STOKU
- I m. Victoria Ejzemberg, kl. IV,
- I m. Julita Kowalczyk, kl. II,
-II m. Wiktoria Kowalczyk, kl. III,
-II m. Kacper Brzeski, kl. IV,
-II m. Kinga  Domalewska, kl. II,
-II m. Bartosz Grzyb, kl. III.

XXX BIEG W SOCZEWCE k.  PŁOCKA
-I m. Victoria Ejzemberg, kl. IV,
-III m. Dominika Wodeńko, kl. V.

ZAWODY SZKOLNE: 
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT (GIMNA-

ZJUM) 
-I m. w powiecie ostrołęckim i awans do 

zawodów międzypowiatowych. Najlepsza 
zawodniczka turnieju Magdalena Żebrow-
ska. 

UNIHOKEJ DZIEWCZĄT (GIMNA-
ZJUM)
-V m. w powiecie

TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT (GIM-
NAZJUM)
-VI m. w powiecie

MINI PIŁKA HALOWA CHŁOPCÓW 
(SZKOŁA PODSTAWOWA)
- II m. w rejonie i awans do finału powiatowe-
go. W finale powiatowym, który odbył się 12 
grudnia drużyna zajęła III miejsce, pokonując 
w rywalizacji o miejsce na podium drużynę 
Kadzidła 3:1. 

Redakcja szkolna
Fot. Antoni Kustusz 
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Jak to dawniej na Kurpiach jadano 
Do początku XVIII wieku najważniejszym 

zatrudnieniem Kurpiów były łowiectwo, bart-
nictwo i rybołówstwo. Mieszkańcy Puszczy 
Kurpiowskiej zajmowali się w ten sposób zdo-
bywaniem pożywienia, którym z konieczności 
musiało być mięso z upolowanej zwierzyny i 
ptactwa, ryby i miód z barci leśnych. Zbierano 
jagody, owoce leśne, kłącza i korzenie różnych 
roślin. Zdobycie pożywienia było bardzo trudne. 
Często więc Kurpie podbierali  (kradli) je swoim 
sąsiadom. Aby temu przeciwdziałać, kradzież 
„strawy” obwarowano srogimi przepisami w 
jednym z artykułów Prawa Bartnego Kurpiow-
skiego.

Z biegiem czasu Kurpie z życia leśnego prze-
szli do rolnictwa. Jednak piaszczysta lub błotni-
sta gleba naszego regionu nie zaspakajała ich po-
trzeb. Głównie uprawiali żyto, grykę i ziemniaki, 
a owies i jęczmień uprawiano na polach wsi po-
łożonych niżej, tam gdzie występowała lepsza 
ziemia. Zboża i paszy dla zwierząt zawsze na 
wiosnę brakowało. 

Kurpiom trudno było przestawić się z myśli-
wego na rolnika i zamiast strzelby brać  do ręki 
cepy. Pomału jednak przyzwyczaili się do no-
wych warunków. Pożywienie również musiało 
ulec zasadniczej zmianie. Dawne potrawy, w 
większości mięsne i rybne musiały zejść  na dal-
szy plan. W domach rolników  pieczono chleb, 
kołacze, wyrabiano kaszę. Niestety odżywianie 
było skąpe, niedostateczne, co odbijało się na wy-
glądzie zewnętrznym miejscowej ludności. Po-
twierdzają to pisarze i dawni badacze Kurpiów, 
mówiąc np., że „dziewczęta, ładne za młodu, 
prędko się starzeją od ciężkiej pracy i kiepskiego 
odżywiania”. Mimo to Kurp nie opuszczał zie-
mi, którą wcześniej wyrwał puszczy ciężką pra-
cą. Był do niej przywiązany. Chociaż głód często 
im doskwierał Kurpie  nie tracili nadziei i wiary 
w lepsze jutro, pracując jak umieli, wiedząc, że 
dawne czasy – kiedy las ich żywił – już się nie 
wrócą.

Zapasy i produkty
Jesień i zimę było łatwiej przeżyć, najtrudniej-

sza była wiosna i początek lata. Niewiele można 
było zgromadzić żywności, bo było jej mało, a 
Kurpie  nie mieli sposobu utrwalania jej przed 
zepsuciem.

Główną podstawą pożywienia stanowiły 
zboża i kartofle oraz kapusta. To od nich zaczy-
nało się gromadzenie. Gospodarz domu musiał 
bowiem zadbać o ziarno na chleb, zgromadzić 
kaszę, kartofle, groch, zapewnić dostarczenie 
mąki na chleb, rzepaku na olej,  no i zatroszczyć 
się o opał. Gospodyni natomiast zajmowała 
się tuczeniem świń, dojeniem krów, chowem 
drobiu, wyrabianiem masła, sera, kwaszeniem 
kapusty i buraków, zbieraniem ziół i przy-
praw. Zboże przechowywano w spichlerzach, 
w kojcach, w stodole, na strychu w kadłubach i 
słomiankach. Kartofle przechowywano w piw-
nicach (w „wądołach”). Najczęściej był to dół w 
ziemi, na wierzchu leżały deski – a na nich słoma 
przysypana ziemią i obłożona darnią – żeby nie 
zmarzły zimą. Wejście do takiej piwnicy zatyka-
ne było pękiem słomy.

Mięsa nie gromadzono w większych ilo-
ściach, bo  szybko się psuje. Gromadzono jedynie 
słoninę i sadło. Słoninę solono i obsuszano nad 
kuchnią. Sadło wyrabiano z solą, formowano w 
bochenek, zawijano w błonę i kładziono wysoko 
na piec w zimnej, nie zamieszkałej izbie. Produk-

tów mlecznych nie gromadzono, nie topiono 
masła na zapas, a jedynie sery suszono na żniwa. 
Miód Kurpie podbierali w lipcu i w sierpniu, a 
resztę wybierali we wrześniu. Większość miodu 
sprzedawali, zaś część zostawiali sobie, przecho-
wując go w kadłubkach ustawionych w komorze 
lub w chłodnej  izbie. Olej wytłaczali mężczyźni. 
Jeździli do miasta i tam tłoczyli nasiona w bar-
dziej nowoczesnych ręcznych olejarniach. Robili 
to kilkakrotnie w ciągu roku. Olej trzymano w 
butelkach. Gromadzono również mak, cebulę, 
grzyby. Suszono jagody, głównie jako lekarstwo 
przeciwko częstej wówczas biegunce, będącej 
skutkiem słabej jakości ówczesnych produktów 
żywnościowych.

Najczęściej przed zepsuciem się zgromadzo-
nej żywności zabezpieczała sól. Kupowano ją w 
bryłach na rynku  w mieście. Grzyby suszono 
w piecu po chlebie. Te ładniejsze sprzedawano, 
gorsze gospodarze zużywali sami. Dzikie owo-
ce – gruszki ulęgałki – suszono na zimę w piecu. 
Gotowali z nich zupy postne do klusek. Dzikie 
jabłuszka Kurpie jedli po przemarznięciu lub 
kwasili razem z kapustą w beczkach. Kwasili 

również buraki, które przechowywano w mniej-
szych beczkach.

Jadłospis na co dzień i od święta
Pożywienie dawnych Kurpiów było skrom-

ne, a nawet ubogie, a Kurpie byli samowystar-
czalni, jeśli chodzi o pożywienie. W jadłospisie 
dominowały: czarny chleb, kartofle, kapusta, bu-
raki, kasza i barszcz żytni. Wynikało to z tego, że 
jedzono tylko produkty pochodzące z własnego 
gospodarstwa. Do tego dochodził nabiał, szcze-
gólnie zaś mleko, otrzymane od krów stanowią-
cych inwentarz każdego rolnika. 

Sposób spożywania posiłków  nie był zróż-
nicowany. W każdym domu domownicy jadali 
często z jednej miski (kartofle polane kwasem 
lub mlekiem) stawianej na środku ławy (stołu), 
posługując się drewnianymi łyżkami, które z 
czasem zastąpiono blaszanymi. W niektórych 
domach kartofle jedzono na jednej misce a na 
drugiej znajdowała się kapusta czy jaki barszcz. 
Jeśli w rodzinie były osoby w podeszłym wieku, 
to one jadały osobo. Gościa sadzano za stół i czę-
stowano lepszym jedzeniem.

Pożywienie w czasie II wojny światowej i 
po niej

Pierwszego września 1939 roku niemieckie 
wojska wkroczyły do Polski. Wojna i związane 
z nią wspomnienia są na tyle silnie utrwalone 
w pamięci najstarszych mieszkańców regionu, 
że warto poświęcić im odrębne opracowanie. Z 
chwilą wybuchu wojny ludzie z dnia na dzień 
tracili dorobek całego życia, a często i dach nad 

głową. Okupant zabierał wszystko, toteż by 
przeżyć ludność chowała żywność. Zakopywa-
no ją w ziemi lub wywożono do lasu. Moi dziad-
kowie mieszkali w pobliżu rzeki. Dziadek ubił 
skrzynię, do której babcia wstawiła duży garnek 
z posolonym mięsem i zakopał ją w chaszczach 
nad rzeką. To i chłodniej było od wody i zama-
skowane dojście. Po mięso chodzili nocą we 
dwoje, tak że jedna osoba stała na czatach, druga 
brała mięsa ile potrzeba.

Pierwsze lata po wojnie również nie były ła-
twe. Dużo ludzi wyemigrowało  za chlebem do  
Ameryki. Pozostały wdowy i sieroty oraz inwa-
lidzi wojenni. Brak rąk do pracy, narzędzi, koni, 
bydła i do tego gleby mało urodzajne, brak ziar-
na do siewu i na mąkę do chleba. Wprowadzono 
podatki i obowiązkową sprzedaż zboża i żywca 
po obniżonych cenach. Jednocześnie na wsi za-
chodzi wiele zmian, które decydują o warunkach 
życia na Kurpiowszczyźnie.  Kurpie zaczynają 
uprawiać len, tytoń na sprzedaż. Gospodynie 
zajmują się tkaniem chodników, mat ze słomy, 
wyrabiają makatki, narzuty na łóżka i sprzedają 
je. Organizowane są szkoły dla dorosłych, kur-
sy dokształcające. Zakładano Koła Gospodyń 
Wiejskich, gdzie gospodynie wprowadzane są 
w tajniki wiedzy kulinarnej, dziewiarstwa, kro-
ju i szycia. We wsiach powstają Kluby Rolnika, 
gdzie można kupić prasę i wypożyczyć książki. 
W 1959 r. powstały Zakłady Celulozowo-Papier-
nicze w Ostrołęce, następnie zbudowano Zakła-
dy Mięsne, w których podejmują pracę nie tylko 
mieszkańcy miasta, ale  przede wszystkim z oko-
licznych wsi. Wielu młodych mieszkańców wsi 
wyprowadza się do Ostrołęki, gdzie zdobywają 
wykształcenie, a przede wszystkim stałe docho-
dy. Na gruntach Kurpiowszczyzny przeprowa-
dzana zostaje melioracja terenów podmokłych, 
co przyczyniło się do produkcji większej ilości 
paszy, a więc rolnicy zaczynają hodować więcej 
bydła, produkują więcej mleka. W odpowiedzi 
powstają Spółdzielnie Mleczarskie, do których 
sprzedawane są nadwyżki mleka. Elektryfika-
cja wsi ułatwia pracę na wsi. Zmienia się sposób 
gospodarowania i żywienia, choć oczywiście 
nie zawsze można mówić o stałym postępie, bo 
gdy pojawiają się trudności wywołane stanem 
wojennym czy też wprowadzeniem kartek żyw-
nościowych, to wracają wspomnienia dawnych 
zwyczajów żywnościowych. Ale są to już tylko 
wspomnienia.

A dzisiaj?
Dziś mięso i wędliny należą do produktów 

powszechnie spożywanych. Dawniej jadano je 
w wyjątkowych sytuacjach, najczęściej w święta. 
Mięso pochodziło ze świń hodowanych przez  
gospodarza. Adam Chętnik zanotował: „Wie-
prze bogatsi biją dwa razy do roku: raz na Boże 
Narodzenie, wtedy wystarcza mięsa i okrasy aż 
do wielkiego postu a drugi raz przede żniwy, 
ażeby była słonina na czas roboty”.

Dziś chleb jest podstawowym pokarmem 
dla człowieka i nie wyobrażamy sobie naszego 
odżywianie bez pieczywa. Na rynku występuje 
dzisiaj wiele gatunków chleba (pytlowy, razowy, 
żytni, tostowy, graham, z ziarnami słonecznika, 
dyni, siemienia). Jest również pieczywo chrup-
kie, które kształtem, wyglądem i smakiem od-
biega od zwykłego chleba. Teraz chleb jest łatwo 
dostępny, w każdym sklepie można go kopić, a 
nawet jest dowożony do domów. Dawniej każda 
gospodyni wypiekała go sama. Pieczono chleb 



Pożywienie Kurpiów dawniej i dziś

Gimnazjalne Kurpie Zielone w Literaturze
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelisie 

17 listopada odbył się XXVII Konkurs Recyta-
torski „Kurpie Zielone w literaturze” w kate-
gorii uczniowie gimnazjum. Organizatorami 
konkursu byli: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Ostrołęce, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich Oddział w Ostrołęce, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Biblioteki i Książki w Ostrołę-
ce, Wójt Gminy Lelis, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Lelisie. W konkursie uczestniczyli 
uczniowie gimnazjów z trzech województw. 
Byli to bowiem finaliści eliminacji gminnych 
z gmin powiatu ostrołęckiego: Czarnia, Kadzi-
dło, Lelis, Łyse, Olszewo-Borki, Myszyniec; z 
powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko-
mazurskie): Rozogi i z powiatu łomżyńskiego 
(woj. podlaskie): Zbójna. Występy oceniała ko-
misja w składzie: Sabina Malinowska, Teresa 
Rybaczyk, Anna Nadwodna, Elżbieta Sikora, 
która po przesłuchaniu wszystkich recytacji  
przyznała następujące nagrody: w katego-
rii recytacji wiersza: dwa pierwsze miejsca: 
Katarzyna Ulewicz, Izabela Szymczyk - obie 
gmina Kadzidło; dwa drugie miejsca: Gabriela 
Olkowska - Rozogi, Karolina Olender – Czar-
nia; trzecie miejsce: Jakub Adamowicz – Zbój-
na oraz pięć wyróżnień: Marta Denkiewicz 
- Myszyniec, Agnieszka Pijanowska - Zbójna, 
Aleksandra Pyskło – Lelis, Agnieszka Zaciek 
– Rozogi i Błażej Kalinowski – Myszyniec; 
w kategorii recytacji gadki kurpiowskiej: 
pierwsze miejsce: Patrycja Samul - Zbójna, 
drugie miejsce: Anna Kamińska – Kadzidło, 
trzecie miejsce: Milena Puławska – Lelis oraz 
wyróżnienia: Karolina Topa - Czarnia, Arka-
diusz Waszczak – Olszewo-Borki, Katarzyna 

W sali widowiskowej GOK-O w Lelisie 25 
listopada ub. r. odbyła się konferencja nauko-
wa nt. „Pożywienie Kurpiów dawniej i dziś”. 
Konferencję otworzył zastępca Wójta Gminy 
Lelis - Stefan Prusik. Referat o pożywieniu Kur-
piów w dawnych czasach przedstawiła mgr 
Anna Ogniewska. Wystąpienie wzbogacone 
było prezentacją multimedialną oraz legendami 
opowiadanymi przez Jana Kanię. Jako kolejna 
wystąpiła prof. dr hab. Barbara Falińska, która 
wygłosiła bardzo interesujący i bogato ilustro-
wany wykład na temat „Słownictwo Kurpiów 
związane z pożywieniem na tle innych gwar”. 
Następnie głos zabrała prof. dr hab. Józefa Ba-
łachowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej 
TWP w Warszawie (na zdjęciu z lewej), jak się 
okazało związana rodzinnie z naszą gminą, któ-

Kowalczyk - Myszyniec oraz duet Marta Ra-
doch i Mariola Parzych – Łyse.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i na-
grody książkowe, ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Ostrołęce, Towarzystwo 
Przyjaciół Ostrołęki i przez organizatorów. 
Pozostali uczestnicy eliminacji finałowych 
otrzymali nagrody upominkowe za udział w 
Konkursie. Nagrody wręczyli wójt gminy Sta-
nisław Subda i zastępca wójta Stefan Prusik. 

Barbara Sęk
Fot. Tomasz Szczubełek 

ra w swym wystąpieniu podkreśliła jak ważne 
dla naszej kultury jest dokumentowanie gwary 
i obyczajów.

Konferencji towarzyszył kiermasz sztuki 
ludowej. Uczestnicy mieli możliwość skoszto-
wania tradycyjnych potraw regionalnych przy-
gotowanych przez GOK-O, tj. zupy z dyni, ka-
pusty z grzybami i olejem lnianym, świeżynki, 
cebuli duszonej z boczkiem, pampuchów, plac-
ka drożdżaka i to wszystko popić doskonałym 
piwem kozicowym.

Głównym organizatorem było Stowarzysze-
nie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „PUSZCZA” 
w Lelisie. Finansowanie zapewnili Samorząd 
Powiatu Ostrołęckiego i Samorząd Gminy Lelis.

Anna Ogniewska
Fot. Antoni Kustusz
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przeważnie raz na tydzień lub raz na dwa tygo-
dnie. Aby spożywać go świeższy – pożyczano 
sąsiadom, a oni jak upiekli oddali świeży. Świe-
żość przedłużano podczas jego wyrobu – przez 
dodanie gotowanych ziemniaków.

Dawniej do chleba odnoszono się z szacun-
kiem. Każda gospodyni przed włożeniem do 
pieca pierwszy bochenek znaczyła krzyżem, by 
się udał. Również znak krzyża robiła nad bo-
chenkiem przed pokrojeniem. Dziś zwyczaj ten 
spotkać można jeszcze w nielicznych domach, 
najczęściej tam gdzie mieszkają staruszki. Nie-
które osoby, gdy upuszczą kromkę chleba, na-
tychmiast ją podnoszą i całują, tak jakby chciały 
chleb przeprosić. Doceniają chleb ci, którym kie-
dyś w przeszłości go brakowało, ci którzy zazna-
li głodu.

Od 10 lat organizowany jest przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkurs pt. „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, 
który ma za zadanie podtrzymanie tradycji ży-
wieniowej opartej o zdrowe, ekologiczne pro-
dukty. W ramach tego programu prowadzi się 
listy produktów tradycyjnych i regionalnych. 
Konkurs ten wspomagają fundusze europejskie, 
bowiem w Unii Europejskiej zjawisko kultywo-
wania regionalnej, ekologicznej kultury żywie-
niowej rozwija się od lat. 

Z regionu Puszczy Kurpiowskiej wpisane zo-
stały na listę  następujące produkty tradycyjne:

- kapusta z olejem lnianym i grzybami,
- miód kurpiowski,
- polędwica kurpiowska,
- fafernuchy.
Przykładowe przepisy:
Przepis mojej mamy śp. Zofii Niedźwieckiej, 

wg którego ugotowałam tę potrawę  na konfe-
rencję naukową „Pożywienie Kurpiów dawniej 
i dziś”

Kapusta z grzybami i olejem lnianym
Składniki:
- kapusta kiszona - 2 kg
- suszone grzyby -20 dkg
- olej lniany - 1 szklanka
- śmietana słodka - 1 szklanka
- liść laurowy - 3 listki
- ziele angielskie - 6 sztuk
- sól i pieprz - do smaku
Grzyby namoczyć i pokroić, kapustę wypłu-

kać, włożyć do garnka, zalać wodą i gotować. 
Dodać olej, śmietanę i przyprawy. Gotować aż 
kapusta będzie miękka i nabierze koloru. Smacz-
na z chlebem lub ziemniakami suto kraszonymi 
skwareczkami ze słoniny. Smacznego.

Cebula duszona z boczkiem.
Składniki:
- boczek -1/2 kg
- cebula - 1 kg
- sól, pieprz, liść, ziele angielskie
Boczek pokroić w kostkę i podsmażyć na pa-

telni. Cebulę pokroić w talarki, dodać do boczku, 
przyprawić, przykryć pokrywką i dusić aż ce-
bulka będzie szklista. Podawać z chlebem. 

Potrawa bardzo smaczna, doskonała na 
mroźne dni, rozgrzewająca, ale niestety  ciężko-
strawna. Mimo to - smacznego.

Anna Ogniewska 
Referat wygłoszony podczas konferencji na-

ukowej „Pożywienie Kurpiów dawniej i dziś’’

Rys. archiwum. Kurpik  przy posiłku



Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Spotkania z ulubionymi autorami

Przy Zespole Szkól w Lelisie działa Świetli-
ca Środowiskowa Ogniska Wychowawczego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Właśnie tam 
3. grudnia odbyła się uroczystość z okazji ju-
bileuszu 10-lecia istnienia świetlicy. Wszyst-
kich gości bardzo serdecznie powitała Danuta 
Prachniak,  dusza i założyciel tej niezwykłej 
instytucji . 

- Jako prezes TPD Zarządu Gminnego w 
Lelisie oraz opiekun Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego pragnę serdecznie podzięko-
wać za wspieranie naszej działalności na rzecz 
najbardziej potrzebujących dzieci. Chciałabym 
również podziękować wszystkim za wysiłek 
i trud wniesiony w nasz wspólny cel – pomoc 
drugiemu człowiekowi. Mam nadzieję, że na-
sza działalność zachęci do dalszej współpracy 
-  powiedziała na wstępie pani Danuta. 

Po powitaniach wychowankowie świetli-
cy  przygotowali krótką i bardzo wzruszającą  
część artystyczną, przygotowaną pod kierun-
kiem Iwony Mierzejewskiej, która również 
przeczytała bogatą w dokonania historię leli-
skiej placówki TPD, w której m.in. stwierdziła: 

,,Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w 
Lelisie rozpoczęło swoją działalność 1 września 
1999 r. W ciągu tych lat staraliśmy się otaczać 
opieką dzieci z rodzin najbardziej potrzebują-
cych. Z myślą o nich była organizowana pomoc 
materialna w postaci używanej odzieży oraz 
słodyczy, które otrzymaliśmy z Zarządu Od-
działu TPD w Ostrołęce. Z tej formy pomocy 
skorzystało ok. 40 rodzin z naszej gminy. Z oka-
zji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka przeka-
zaliśmy szkołom prezenty dla dzieci w postaci 
gum do żucia, batonów, zajączków wielkanoc-
nych, żelków  itp.

TPD ZO w Ostrołęce zorganizowało przy-

wóz 31 palet różnych towarów w formie da-
rowizny, z których skorzystało 90 osób. Dzięki 
naszemu panu Wójtowi, mogliśmy doposażyć 
świetlicę w środki audiowizualne, sportowe 
oraz pomoce dydaktyczne. 

Po sprawozdaniu obfitującym w relacje z wy-
cieczek do atrakcyjnych miejsc, w opisy cieka-
wych wydarzeń i pomysłów, które zrealizowali 
wychowankowie świetlicy,  trudno się dziwić, 
że wielu zasłużonym społecznikom wręczo-
no odznaczenia, podziękowania i dyplomy za 
działalność na rzecz TPD. W imieniu władz 
TPD pamiątkowe upominki i odznaki wręczyli 
Mirosław Kędzierski, przewodniczący oddziału 
w Ostrołęce, a także Hanna Grądzka, sekretarz i 
dyrektor biura Oddziału. Pamiątkową plakietkę 
otrzymał m.in. wójt Stanisław Subda, a odznakę 
,,Przyjaciel Dziecka’’ – Danuta Piersa, kierow-
nik GOPS w Lelisie. Wyróżniono także Urszulę 
Laskę, dyr. ZS w Lelisie, a także działaczy TPD 
z gminy w Łysych.  Na szczególne podziękowa-
nia od zebranych zasłużyli sponsorzy placów-
ki, a wśród nich Regina i Marek Wójcikowie i 
Teresa Niedźwiecka, a także wychowawczynie, 
które pracowały z dziećmi w okresie 10-lecia 

Ogniska: Jolanta Białobrzewska – obecnie i 
najdłużej współpracująca z Ogniskiem, Iwona 
Mierzejewska – obecnie pracująca w Ognisku, 
Sylwia Sadowska, Karolina Chorąży, Wioletta 
Orzechowska, Izabela Niedźwiecka i  Marta 
Białobrzewska.  Wyrazy serdecznych podzię-
kowań przekazali im przedstawiciele TPD, 
wójt gminy, a także Andrzej Rybus-Tołłoczko, 
pełnomocnik wojewody mazowieckiego Jacka 
Kozłowskiego, no i dzieci, które przygotowały 
przepiękne kwiaty i laurki.  

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Nadrzędnym zadaniem w działalności każ-
dej biblioteki jest popularyzacja książki i rozwój 
czytelnictwa. W tym celu w filie biblioteczne 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęgu Przed-
miejskim i w Łęgu Starościńskim , organizują 
liczne  konkursy oraz imprezy czytelnicze.

Na pierwszą z nich pn.: „W świecie bajek i 
wierszy Janiny Porazińskiej” zorganizowaną w  
Łęgu Przedmiejskim 26 października przybyła 
klasa II wraz z wychowawcą. Uczniowie, dzię-
ki przygotowanej prezentacji multimedialnej,  
mogli zapoznać się z życiorysem i twórczością 
popularnej pisarki. Zorganizowano także kon-
kurs sprawdzający wiedzę uczniów pt.: „Czy 
znasz historię Szewczyka Dratewki?”,  w któ-
rym uczestniczyło 14. ochotników. Po konkur-

sowych zmaganiach i dogrywce wyłoniono 
zwycięzcę, którym został Adam Kalinowski, 
zaś wyróżnienia zdobyli: Bartek Laskowski i 
Paulina Gontarz. 

Na spotkanie czytelnicze „W świecie ksią-
żek Astrid Lindgren”, jak zwykle chętnie przy-
była klasa III wraz z wychowawcą. Uczniowie 
zapoznali się z niezwykle barwnym życiorysem 
autorki i obejrzeli zgromadzone na wystawce 
książki jej autorstwa. Kolejnym punktem był 
konkurs wiedzy do którego uczniowie przy-
gotowywali  się podczas wcześniej zorganizo-
wanych zajęć bibliotecznych pt.: „Odwiedziny 
w Bullerbyn”. W wyniku przeprowadzenia 
dwóch  etapów konkursu nagrodę główną zdo-
była Paulina Kurpiewska, a wyróżnienie otrzy-

mali Oliwia Kruczyk i Zuzanna Kurpiewska. 
Łącznie w tych spotkaniach uczestniczyło 36 

osób, a każda z nich, jak zawsze,  zakończyło się 
wręczeniem dyplomów i nagród dla zwycięz-
ców oraz słodkim poczęstunkiem i pamiątko-
wym zdjęciem dla wszystkich.

Natomiast w Łęgu Starościńskim w konkur-
sie: „Czy znasz historię Szewczyka Dratewki?” 
uczestniczyło pięcioro uczniów z klasy II, któ-
rzy odwiedzili bibliotekę wraz z wychowawcą 
Alicją Brodzik.  I miejsce zdobyła Wiktoria Na-
lewajek. 

18 października bibliotekę odwiedzili 
uczniowie klasy III wraz z panią Krystyną Su-
pińską, aby uczestniczyć w konkursie pt.: „Od-
wiedziny w Bullerbyn”.  W konkursie wzięło 
udział 8 osób, wśród których zwyciężyli: Zu-
zanna Łępicka – I miejsce, Magdalena Pode-
szwa – II miejsce oraz Robert Nalewajk – III 
miejsce.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Plu-
szowego Misia filia biblioteczna w Łęgu Staro-
ścińskim zorganizowała także imprezę czytel-
niczą „Mój Przyjaciel Miś”. W przygotowanych 
z tej okazji zabawach i mini konkursach uczest-
niczyli uczniowie klas 0 – III wraz z wycho-
wawcami. 

Michalina Arcichowska, Janina Mielnicka
Fot. M. Arcichowska
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LZS zimą nie zasypia 
Obfite opady śniegu, jakie nawiedziły naszą 
gminę, nie zniechęciły zawodników z LZS do 
gry w piłkę nożną. 28 listopada w sali ZS w 
Lelisie  odbył się turniej halowej piłki nożnej 
o Puchar Wójta Gminy, w którym ułożyła 
się następująca kolejność drużyn: Długi Kąt, 
Łęg Przedmieście, Nasiadki i Szafarczyska, 
Olszewka, Lelis juniorzy, Lelis seniorzy, Łęg 
Przedm. juniorzy i Dąbrówka. Mecze do tej 
klasyfikacji kontynuowano 5 grudnia, kiedy 
to zmierzyły się drużyny z Długiego Kątu, 
Olszewki, Nasiadek i Szafarczysk oraz Łęgu 
Przedmiejskiego. Nie zmieniły one kolejności 

Profilaktyczne Mikołajki z piłką nożną Międzypowiatowe 
bieganie w Małkini

Unihokej bez sukcesu

W sali ZS w Lelisie 5. grudnia rozegra-
no mikołajkowy turniej halowej  piłki nożnej 
chłopców, uczniów gimnazjów z Lelisa i  oko-
licznych gmin. Po bardzo emocjonujących me-
czach, w których padł grad bramek, zwyciężyli 
młodzi piłkarze z Nowej Wsi, którzy wyprze-
dzili drużyny z Lelisa, Łęgu Przedmiejskiego, 
Chudka, Obierwi I i Obierwi II. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Grzegorz Szcze-
śniak z Nowej Wsi, a najlepszym bramkarzem 

Jesienny sezon w biegach przełajowych 
zakończyły międzypowiatowe biegi indy-
widualne, które odbyły się tradycyjnie w 
Małkini. Wśród biegaczy nagrodzonych 
miejscem na podium znaleźli się także re-
prezentanci gminy Lelis. Wśród najlepszych 
znalazła się Magdalena Olszewska z SP Bia-
łobiel, która wygrała bieg na 800 m w roczn. 
1999. Gratulujemy. (ak) 

Nie udał się start naszych drużyn w Po-
wiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w unihokeju dziewcząt i chłopców, które 
odbyły się 20-21 listopada w hali ZS w Le-
lisie. Drużyna chłopców z SP Nasiadki po 
wygraniu z SP Myszyniec 1:0, i remisie z SP 
Białobiel 1:1, przegrała 3:1 z SP Piski i 2:1 
z SP Kadzidło co dało jej IV miejsce, a dru-
żyna z SP Białobiel, która zremisowała z SP 
Kadzidło 1:1 i wygrała z SP Myszyniec 2:1 
zajęła III miejsce. Zwyciężyła SP Kadzidło. 

Natomiast drużyna dziewcząt z SP Na-
siadki po remisie z SP Chudek 1:1, z SP Pi-
ski 1:1, z SP Olszewo Borki 1:1 oraz SP Ka-
dzidło 3:3 zajęła III miejsce. Zwyciężyła SP 
Chudek. (ak) 

– Hubert Bączek, także z Nowej Wsi. Turniej 
zorganizował LUKS ,,Tygrysek’’, który otrzy-
mał fundusze na nagrody od Wójta Gminy 
Stanisława Subdy  w ramach programu pro-
filaktycznego ,,Umiem Powiedzieć Nie – Za-
chowaj Trzeźwy Umysł’’.   Obecny na turnieju 
radny powiatowy Waldemar Pędzich ufundo-
wał nagrodę dla najaktywniejszego zawodni-
ka, którym został Andrzej Bączek. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

czołowych drużyn i dlatego przy podsumo-
waniu, które odbyło się 12 grudnia, zastępca 
wójta Stefan Prusik, mógł wręczyć puchary 
ufundowane przez Wójta Gminy i Przewodni-
czącego Rady Gminy.
  Okazją do podsumowania gminnej rywali-
zacji drużyn LZS stał się zorganizowany 12 
grudnia  przez leliski Zarząd Gminny LZS 
międzygminny Turniej Oldbojów. Zwycię-
żyła drużyna z Myszyńca, która wyprzedziła 
po zaciętej walce z Kadzidłem. Na trzecim 
miejscu uplasowali się gracze z Łączek, a na-
stępne miejsca zajęli gościnni futboliści z LZS 
Łęg – Nasiadki oraz z LZS Długi Kąt-Nasiadki. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano 

Janusza Kolimagę z Kadzidła, natomiast naj-
lepszymi bramkarzami turnieju  zostali Euge-
niusz Wezner z Łączek i Tomasz Chrostek z 
Kadzidła.  Nagrody i puchary dla najlepszych 
drużyn LZS z gminy, a także gości z turnieju 
olbojów wręczył zastępca wójta Stefan Prusik, 
który pogratulował najlepszym uzyskanych 
wyników, a także wyraził podziw dla ich pił-
karskiej sprawności.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Nowy adres serwisu Gminy 

INFORMACJE
GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina...

Ferie zimowe w GOK-O i Gminnej Bibliotece Publicznej od 14. do 27 lutego.

14 lutego, godz. 12.00 – 18.00 - „Walentynki” – pocztówki i wierszyki Konkurs na najcie-
kawszą kartkę i wierszyk.
15 lutego, godz. 15.00 – 18.00 - Wieczór poezji. Spotkanie z miejscową poetką – Teresą 
Szymczyk.
16 lutego, godz. 10.00 – 13.00 - „Od zabawy do sukcesu” - nauka wycinania wycinanki 
kurpiowskiej. Warsztaty prowadzi twórczyni ludowa,
17 lutego, godz. 10.00 – 14.00 - „Kolorowo i wesoło”. Kwiaty z bibuły - małe i duże.
17 lutego, godz. 14.00 – 16.00 - Warsztaty folklorystyczne: śpiew, taniec, gadka. 
18 lutego, godz. 10.00 – 14.00 - „Kolorowo i wesoło” c.d. Robimy kierec pod czujnym 
okiem twórczyni ludowej Czesławy Lewandowskiej.
21 lutego, godz. 10.00 – 14.00 - Cała Polska czyta dzieciom. Konkurs pięknego czytania.
22 lutego, godz. 10.00 – 14.00 - Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego – pokaz wy-
robów z gliny.
23 lutego, godz. 10.00 – 14.00 - Planujemy i wykonujemy detale do dekoracji na imprezę 
„Darcie pierza” oraz warsztaty gitarowe.
24 lutego, godz. 10.00 – 13.00 - Wykonujemy dekorację na imprezę „Darcie pierza”.
24 lutego, godz. 13.00 – 16.00 - Warsztaty folklorystyczne: śpiew, taniec, gadka. Praca nad 
widowiskiem na „Darcie pierza”.
26 lutego, godz. 12.00 – 16.00 - Warsztaty folklorystyczne: śpiew, taniec, gadka. Praca nad 
widowiskiem na „Darcie pierza”.
27 lutego, godz. 12.00 – 16.00 - Zakończenie ferii. Gry i zabawy na powietrzu: kulig, 
śniegowe konkursy, po kuligu – ognisko, „zimowe opowieści” - spotkanie przy gorącej 
herbacie w sali GOK-O
Ponadto: Wtorek, czwartek w godz. 10.00 - 12.00 - czynny Ośrodek Etnograficzny. Dla 
dzieci i młodzieży szkolnej zwiedzanie wolne od opłat.
Gminne Centrum Informacji - czynne codziennie od godz. 8.00 do 16.00 

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

Wójt GminyLelis przypomina właścicielom nieruchomości 
o obowiązku odśnieżania dachów i chodników przylegają-
cych do posesji, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2008 r. Nr 05, poz. 236 z późn. zm.)

Ruszyły przygotowania 
do Spisu Powszechnego 

Po zakończeniu Powszech-
nego Spisu Rolnego czeka nas 
kolejne wyzwanie, którym 
będzie udział w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań, który odbędzie się 

w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. 
Przygotowania rozpoczęły się już w grudniu. 

Od 6 do 17 grudnia
Gminne Biuro Spisowe w Lelisie przepro-

wadziło nabór kandydatów na rachmistrzów 
spisowych. 

- Kandyda ci na rachmistrza spisowego mu-
sieli mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej 
średnie wykształcenie, ale preferowane było wy-
kształcenie wyższe. Kandydaci na rachmistrzów 
musieli być także osobami korzystającymi z pełni 
praw publicznych i niekaranymi za przestępstwo 
popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skar-
bowe. Oczywiście z e względu na specyfikę pracy 
rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, 
posiadać umiejętności interpersonalne w postaci 
łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i 
skutecznego komunikowania się z respondentami, 
wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie 
przeprowadzał wywiady, powinien umieć zacho-
wać spokój, okazać respondentom uprzejmość i 
cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, 
a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. 
Oczywiście kryteria naboru zwiększył fakt, że 
dokonano zmiany metody dokonywania spisu, 
polegającej na rezygnacji z formularzy papiero-
wych i posługiwaniu się jedynie urządzeniami 
elektronicznymi wraz z zainstalowanymi na nich 
aplikacjami i formularzami elektronicznymi, co 
wymusiło posiadanie przez rachmistrzów dodatko-
wych predyspozycji i umiejętności. Należy do nich 
zdolność obsługi komputera, dzięki czemu osoby, 
które nie pracowały dotychczas ze sprzętem typu 
hand-held, będą w stanie szybko opanować obsługę 
tego sprzętu oraz działanie aplikacji do wypełniania 
formularza spisowego. To wysokie wymagania, ale 
mam nadzieję, że dobraliśmy odpowiednich rach-
mistrzów – powiedziała nam Halina Gontarzewska, 
sekretarz Gminy. 

Jak się dowiedzieliśmy preferowani byli 
kandydaci na rachmistrzów spisowych, którzy 
zamieszkują na terenie gminy Lelis i pozostają bez 
pracy lub zatrudnieni są na część etatu. Teraz osoby 
wytypowane na rachmistrzów będą się szkolić. 
Celem planowanych szkoleń będzie przedstawienie 
zagadnień dotyczących m. in. zasad organizacji  
spisu, tematyki oraz  narzędzi informatycznych 
używanych w trakcie realizacji spisu i kwestii 
związanych z obsługą aplikacji mobilnej, w tym 
formularza elektronicznego. Szkolenie zakończone 
zostanie egzaminem, którego pozytywny wynik 
będzie podstawą do zawarcia umowy zlecenia 
z kandydatem na rachmistrza spisowego (z wy-
łączeniem osoby pełniącej funkcję rachmistrza 
rezerwowego)

Lista wybranych kandydatów na rachmistrzów 
spisowych została opublikowana na stronie www.
lelis.pl  20 grudnia 2010 r. (ak)

Serwis informacyjny Gminy Lelis 
Zmiana adresu strony www na: www.lelis.pl


