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Jubileusz zespołu NOWE LATKO
W Gminnym Ośrodku Kulturalno- Oświatowym świętował swój jubileusz Zespół Folk-
lorystyczny „Nowe Latko”.  Z okazji 15- lecie istnienia ,,Nowego Latka’’, które obchodzono  
17 listopada, Zarząd Powiatu w Ostrołęce przyznał zespołowi Nagrodę Okolicznościową Sta-
rosty Ostrołęckiego, którą wręczyli wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz dyr. Wydziału 
Promocji i Rozwoju, Aldona Kuciej. Było wiele ciepłych i serdecznych słów od władz gminy 
oraz od sympatyków zespołu.

- Zespół folklorystyczny  ,,Nowe Latko’’ powstał w 
1996 r.. Początkowo prezentował się jako dziecięca 
grupa śpiewacza, następnie jako zespół pieśni i tań-
ca. Od 1998 roku ,,Nowe Latko’’ działa jako zespół 
wielopokoleniowy, który liczy obecnie 40 osób. W 
swym repertuarze ,,Nowe latko’’ posiada,  m. in. 
widowiska obrzędowe: ,,Darcie pierza’’, ,,Babski zie-
cor’’, ,,Oczepiny’’, ,,U pani młodej’’, ,,...tam gdzie barć 
cudowna stała’’, ,,Zabawy dziecięce przy pasieniu 
krów’’, ,,Babcyne opowieści’’, „Dożynki’’ oraz tańce 
i pieśni kurpiowskie. ,,Nowe Latko’’ oprócz wystę-
pów na rodzimej scenie w Lelisie uczestniczył także 
w przeglądach i konkursach regionalnych, woje-
wódzkich i ogólnopolskich, takich jak Jarmark Kur-
piowski w Myszyńcu, Kurpiowskie Prezentacje Ar-
tystyczne w Ostrołęce, Miodobranie Kurpiowskie w 
Myszyńcu, Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Mińsku Mazowieckim, w Ogólnopol-
ski Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym, w Ogólnopolskich Dniach Kultury 
Kurpiowskiej w Nowogrodzie, w Ogólnokrajowym 
Przeglądzie Obrzędów Weselnych w Kadzidle. Ze-
spół prezentował  kurpiowskie pieśni i tańce oraz 
gwarę na uczelniach w Warszawie, Białymstoku i w 
Mławie. Koncertował w Olsztynie, Zbójnej, Nowo-
grodzie, Sokołowie Podlaskim, Alytusie na Litwie. 
Brał udział w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów 
Tanecznych w Warszawie, w Międzynarodowych 
Targach Ofert Turystycznych w Rajczy. Na codzień 
zespołowi przygrywa kapela w składzie: harmo-
nia pedałowa, skrzypce i bębenek. Instruktorem 
zespołu jest Jan Kania.  – informowała zebranych 
gości oraz dotychczasowych i obecnych członków 
,,Nowego Latka’’ Anna Ogniewska, dyr. GOK-O, za-
łożycielka i kierowniczka zespołu.

Historię zespołu zilustrowano na wystawie w 
GOK-O zdjęciami oraz dokumentacją, przedsta-
wiająca największe osiągnięcia ,,Nowego Latka’’. 
Uroczystości uświetniły występy samego Jubilata, 
kapeli kurpiowskiej, gościnnie zaprezentowały się 
także dzieci z zespołu „Bursztynki” z Klonu. Rangę 
wydarzenia podnosił referat Katarzyny Mróz z Mu-
zeum Kultury Kurpiowskiej pt. ,,Kultywowanie tra-
dycji regionalnych na przykładzie zespołu ,,Nowe 
Latko’’ z Lelisa”. Autorka stwierdziła w nim, iż  wśród 

członków zespołu obserwuje się  codzienną troskę 
o własną lokalną tożsamość, wolę kultywowania 
regionalnych tradycji i zachowania wartości kultury 
ludowej, co dopinguje zespół do wytężonej pracy.   
W otoczeniu zespołu obserwuje się wielką  chęć 
podzielenia się wspomnieniami, umiejętnościami, 
zwłaszcza przez osoby starsze. Dlatego właśnie 
młodzi początkowo nieufni, także chętnie poma-
gają w odtwarzaniu tradycji przodków. Spotkanie 
zakończyło wspólne biesiadowanie przy urodzino-
wym torcie. (ak)

Fot. Tomasz Szczubełek

W numerze:

Z okazji Nowego Roku 2012 
życzymy wszystkim mieszkańcom 
Gminy Lelis , by ciepło świątecznych, 
szczerych życzeń, które składaliśmy 
sobie w grudniu  wzmocniło każdego z nas, 
a Nowy 2012 Rok był dla wszystkich 
czasem spełnienia pragnień i marzeń,  
rokiem upływającym w atmosferze 
życzliwości i wzajemnego zrozumienia. 

Dołączamy życzenia zdrowia oraz  wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym w imieniu pracowników 
Urzędu Gminy oraz radnych Rady Gminy Lelis.

Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy Lelis 
                   Jan Mrozek    Stanisław Subda
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Z życia samorządu 

Konkurs „Przyjazna wieś” rozstrzygnięty

XII (12) sesja Rady Gminy w Lelisie odbyła 
się 8 listopada w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. W sesji uczestniczyli sołtysowie, a także 
uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w 
Dąbrówce. Radni wysłuchali informacji o realizacji 
zadań Gminy Lelis w zakresie promocji w 2011 r. 
oraz informacji o wynikach analizy oświadczeń 
majątkowych radnych, Wójta,  Sekretarza Gmi-
ny, Skarbnika Gminy i kierowników jednostek 
organizacyjnych. Następnie przyjęto uchwały:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy na lata 2011 – 2016, zmian w 
budżecie gminy na 2011 r., udzielenia pomocy 
finansowej Miastu Ostrołęce w wys. 10 tys. 
zł na dofinansowanie zakupu samochodu, 
przyznania dotacji w wys. 20 tys. zł na prace 
konserwatorskie przy zabytkowych wieżach 
kościoła parafialnego w Dąbrówce. Przyjęto 
także gminny program usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest na lata 2012 
– 2032 oraz dokonano zmian w uchwale 
dotyczącej określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości i zwolnień w tym 
podatku. 

W części dotyczącej interpelacji radnych 
radny Krzysztof Mróz zgłosił potrzebę usta-
wienia lustra na skrzyżowaniu w Olszewce w 
kierunku Przystani i znaku drogowego ,,Za-
kaz zatrzymywania się’’ przy sklepie w Ol-
szewce. Wnioskował także o zamontowanie 
jednej lampy na skrzyżowaniu w Olszewce 
oraz rozwiązania problemu podtapiania 
łąk z powodu ułożenia  tamy bobrowej na 
rz. Omulewce. Swoje wnioski zgłosili także 
sołtysowie, pytając o powody ustawienia 
znaku ,,10 Ton’’ na skrzyżowaniu w Lelisie, o 
możliwość wyłapania podrzucanych psów 
w Dąbrówce, a także zgłaszając potrzebę 
naprawy asfaltu od szkoły do przystanku we 
wsi Gąski. 

  Odpowiadając na zgłoszone wnioski i 
zapytania wójt Stanisław Subda stwierdził, 
sprawa oznakowania skrzyżować w Olszew-
ce oraz znaku ,,10 ton’’ w Lelisie należy do staro-
stwa powiatowego i tam zostanie skierowana, 
podobnie jak sprawę usunięcia tamy ułożonej 
przez bobry, która trafi do Zarządu melioracji w 
Ostrołęce. Natomiast zamontowanie lampy na 
skrzyżowaniu zostanie przeanalizowane i rozpa-
trzone.

- Sprawa bezpańskich psów to bardzo poważ-
ny problem dla gminy. Na dzień dzisiejszy za wy-

W konkursie wybrano najlepsze, najciekawsze 
i najbardziej innowacyjne projekty finansowane 
ze środków europejskich, służące poprawie wa-
runków życia na wsi. Organizatorem konkursu 
jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich w Województwie Mazowieckim. 
W edycji 2011 r. zgłoszono 14 projektów w dwóch 
kategoriach: infrastruktura techniczna i infrastruk-
tura społeczna. Wręczenie nagród odbyło się 20 
grudnia ub. r. 

łapanie i utrzymanie w schronisku jednego psa 
trzeba płacić 1600 zł, a gminy na to nie stać, choć 
w indywidualnych przypadkach, gdy taki pies 
zagraża ludziom, a nikt nie chce go przygarnąć, 
to podejmiemy się wyłapania – stwierdził wójt 
Stanisław Subda. 

Następnie Wójt Gminy poinformował zebra-
nych, że prowadzi rozmowy z Miejskim Zakładem 
Komunikacji w sprawie kursów MZK do Białobieli 
i Siemnochy, ale przewoźnik chce dopłaty za kur-
sowanie  autobusów i dlatego trzeba ustalić ile 
kursów powinno być w ciągu dnia i dofinansowa-
niem tego zadania przez Gminę.

XIII sesja Rady Gminy w Lelisie odbyła się 
29 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy, a jej najważniejszym zadaniem było 
uchwalenie budżetu Gminy na 2012 rok. Po wy-
słuchaniu obszernej informacji o działalności 
Wójta i Urzędu Gminy w okresie pomiędzy sesja-
mi, którą przedstawił główny specjalista Stefan 
Prusik, radni rozpoczęli pracę nad budżetem  od 
wysłuchania informacji wójta Stanisława Subdy 

Komisja wyłoniła trzech laureatów w każdej z 
kategorii:

infrastruktura techniczna:
I miejsce – Kompleksowa przebudowa układu 
komunikacyjnego dla poprawy spójności spo-
łeczno-gospodarczej gminy Borowie (powiat gar-
woliński);
II miejsce – Budowa infrastruktury wodociągowej 
w gminie Jabłonna Lacka (pow. sokołowski);
III miejsce – Budowa boiska sportowego przy 
szkole podstawowej w Nasiadkach w gminie Lelis 
(powiat ostrołęcki). 

infrastruktura społeczna:
I miejsce – Zagospodarowanie centrum wsi Zim-
nowoda – gmina Kałuszyn (powiat miński);

o założeniach planu finansowego (zob. obok), a 
następnie zapoznali się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Ponieważ dokumenty te były już 
przedmiotem prac komisji Rady to ich przewod-
niczący zapoznali całą Radę Gminy z podjętymi 
uchwałami w sprawie budżetu. Wszystkie komi-
sje przyjęły projekty jednogłośnie.  W związku z 
tym radni,  także jednogłośnie, podjęli uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2012 – 2016 oraz w sprawie budżetu na 
2012 rok. Dokonano także niezbędnych zmian w 
budżecie na 2011 rok oraz przyjęto Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 r. i Gminny program 
opieki nad zabytkami na lata 2012 -  2015. 
Rada Gminy  zatwierdziła także plany pracy 
swoich komisji oraz własny, a także jednogło-
śnie uchwaliła podwyższenie dodatku specjal-
nego w wynagrodzeniu dla wójta St. Subdy. 

W części dotyczącej wolnych wniosków 
przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek 
poinformował, że rozprawa przed WSA doty-
cząca zaskarżenia planu zmian w szkole w Ol-
szewce przez Jana Duszaka i Krzysztofa Mroza  
została odroczona. Jan Mrozek odczytał także 
pisma Roberta Szczubełka z Ostrołęki doty-
czące jego działki w m. Kurpiewskie, a także 
list mieszkańców ul. Złotej w Lelisie odnoszą-
cy się do wykonanej tam nawierzchni. W spra-
wach tych wójt St. Subda przedstawił swoje 
stanowisko, które radni zaakceptowali. 

Miłym akcentem obrad Rady Gminy stała 
się prezentacja przez Stefana Prusika dyplo-
mu uzyskanego przez Gminę Lelis za zajęcie 
III miejsca w wojewódzkim konkursie ,,Przy-
jazna Wieś 2011’’, który gmina otrzymała za 
wykonanie zadania inwestycyjnego ,,Budowa 
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Nasiadkach’’. 

Na zakończenie sesji wójt Stanisław Sub-
da podzielił się z radnymi i sołtysami swoimi 
przemyśleniami dotyczącymi warunków re-
alizacji budżetu i zadań gminy w 2012 roku. 

Zdaniem wójta nie będzie to łatwy rok, a zadań 
gminie wciąż przybywa, podczas gdy wraz z tymi 
zadaniami nie przekazuje się odpowiednich środ-
ków. 

Po przerwie przewodniczący Rady Gminy i wójt 
przekazali radnym i sołtysom, a także wszystkim 
mieszkańcom Gminy najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

II miejsce – Remont świetlic wiejskich w miej-
scowościach Suchożebry i Podnieśno oraz zago-
spodarowanie terenów przy świetlicy w Suchoże-
brach – gmina Suchożebry (powiat siedlecki);
III miejsce – Budowa skweru Chopinowskiego 
oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury 
w miejscowości Brochów – gmina Brochów (po-
wiat sochaczewski) .

Zwycięskie projekty zostały zgłoszone do eta-
pu ogólnopolskiego, a wszyscy laureaci otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. W przypadku na-
grody dla gm. Lelis nagrodą było urządzenie wie-
lofunkcyjne z aparatem fotograficznym. 

Źródło: www.mazovia.pl 
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Czeka nas niełatwy rok

Konkurs Bezpieczna Szkoła

Jacek Kozłowski 
nadal wojewodą 
mazowieckim 

Po wyliczeniu wszystkich wariantów możliwym 
do zrealizowania jest budżet gminy na 2012 r. , w 
którym zaplanowano, że dochody budżetu gmi-
ny wyniosą – 22.305.271 zł, a w tym:
• Subwencja oświatowa – 7.854.729 zł. , która 

stanowi 35,2 % dochodów budżetu gminy ( w roku 
2011 stanowiła 30% , a w 2010 stanowiła 36,2%)
• Subwencja wyrównawcza – 3.817.312 zł., 

która stanowi 17,1 % dochodów budżetu ( w roku 
2011 stanowiła -15,7%)
• Subwencja równoważąca – 391.531 zł. , która 

stanowi  1,8% dochodów budżetu gminy ( w roku 
2011 stanowiła 2%) 
• Dotacja na zadania zlecone z  administracji 

rządowej – 3.497.814 zł., która stanowi 15,7% do-
chodów budżetu gminy ( w roku 2011 stanowiła 
13,2%)
• Podatki od mieszkańców gminy (rolny, od 

nieruchomości, leśny i od środków transpor-
tu-1.035.000 zł., które stanowią 4,6 % dochodów 
budżetu  gminy  ( w roku 2011 stanowiły 3,4%)
• Podatki od działalności gospodarczej – 

2.328.400 zł , które stanowią 10,4% dochodów 
budżetu ( w roku 2011 stanowiły -8,2 %)
• Udział w podatkach  stanowiących dochód 

budżetu państwa ( w tym podatek dochodowy 
od osób fizycznych) -2.093.545 zł., który stanowi  
9,4 % dochodów budżetu ( w roku 2011 stanowił 
6,7% ).

W tak przyjętym budżecie Gminy planowa-
ne wydatki wyniosą -  29.885.804 zł.
• Wydatki na oświatę – 11.487.436 zł., które 

stanowią 38,4 % wydatków budżetu gminy ( w 
roku 2011-42,6%). Suma, którą gmina musi do-
łożyć do subwencji oświatowej wynosi zatem 
3,632.707 zł.,  czyli 46,2% subwencji oświatowej,
• Wydatki na opiekę społeczną – 4,134.198 zł., 

które stanowią 13,8 % budżetu gminy ( w roku 
2011 stanowiły 13,6 %),
• Wydatki na administrację , w tym zadania 

zlecone  z administracji rządowej, obsługa Rady 
Gminy , promocja  to -  2.197.890 zł., które sta-
nowią 7,3 % wydatków budżetu gminy ( w roku 
2011 stanowiły one 6,2 % )
• Wydatki na  kulturę,  w tym utrzymanie i 

działalność GOK-O  i biblioteki  - 789.020 zł, które 
stanowią 2,6 % ( w roku 2011 stanowiły 2,7%)
• Ogółem zaplanowane wydatki inwestycyjne 

na 2012r. wyniosą 16.592.819 zł,  z tego z budże-
tu gminy 9.797.644 zł,  tj. 32,8% wydatków bu-
dżetu ( w roku 2011 stanowiły 36,1 %).

Największe inwestycje zaplanowane  do  
realizacji w 2012r.  to:

1. Przebudowa mostów na rzece Rozoga  wraz 
z dojazdami około 10 km dróg   powiatowych. 
Koszt całej inwestycji wyniesie około 10 mln zł, z 
tego Gmina Lelis przeznaczy  2,5 mln zł. Realiza-

cja całego projektu  uzależnio-
na jest jednak od pozyskania 
środków z zewnątrz.

2. Przebudowa drogi gmin-
nej Siemnocha-Zabrodzie o 
długości   500mb . Koszt całko-
wity to 282 tysiące zł.

3. Przebudowa drogi gmin-
nej w miejscowości Gąski około  
800 mb. Koszt  całkowity to 344 
tysiące zł.

4. Przebudowa drogi gmin-

nej Gibałka-Długi Kąt o długości  1000 mb . Cał-
kowity koszt to 575 tysięcy zł.

5. Remont drogi gminnej w Gnatach o dłu-
gości 1.500 mb . Całkowity koszt to 230 tysięcy 
złotych.

6. Remont dróg gminnych o długości 800 mb.  
w Łęgu Przedmiejskim. Całkowity koszt to 300 
tysięcy złotych.

7. Przebudowa drogi  gminnej w Szafarni o  
długości 1000 mb . Całkowity koszt to 550 tysię-
cy zł.

8. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Lelis . Koszt całkowity to 850 tysięcy zł.

9. Budowa placów zabaw w Lelisie i Nasiad-
kach.  Całkowity koszt to 242 tysiące zł. Realiza-
cja tych inwestycji zależy jednak od pozyskania 
środków finansowych z zewnątrz.

10. Wykonanie dokumentacji technicznej na 
rozbudowę Szkoły Podstawowej w Białobieli. 
Koszt wykonania to 36,9 tysięcy zł.

11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim. 
Koszt ok. 800 000 zł. Realizacja inwestycji zależna 
od pozyskania środków z zewnątrz.

12. Zagospodarowanie skwerków w Lelisie. 
Koszt całkowity to 1 mln 300 tysięcy złotych. 

13. Zagospodarowanie skweru w miejscowo-
ści Dąbrówka. Całkowity koszt to 700 tysięcy zł. 
Realizacja uzależniona jest od pozyskania fun-
duszy z zewnątrz.

14. Budowa boiska wiejskiego w miejscowości 
Gibałka . Całkowity koszt  to 375 tysięcy zł.

15. Będzie  także nadal kontynuowana budo-
wa i remonty dróg żwirowych na terenie gminy.

Sporządził: Stanisław Subda, 
Wójt Gminy Lelis

Na ostatniej sesji w 2011 roku radni naszej gminy przyjęli budżet na 2012 rok. Nie była to łatwa decyzja, bowiem czeka nas wszystkich nie-
łatwy rok, w którym musimy liczyć się z wieloma wyrzeczeniami i ograniczeniami. Jaki więc budżet Gminy jest możliwy do zrealizowania  by 
uwzględnił tegoroczne wyzwania? 

W okresie od 15 października  br. do 31 marca 
2012 r. trwać będzie konkurs Bezpieczna Szkoła.  
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród 
uczniów w całej Polsce podstawowych zasad 
funkcjonowania państwa prawnego i społe-
czeństwa obywatelskiego, w tym norm współży-
cia społecznego, poszanowania praw jednostki , 
także ucznia-obywatela, przeciwdziałania pato-
logiom, upowszechnienie tolerancji wobec lu-
dzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, so-
lidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs 
ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeń-
stwa szkół i uczniów. Szkoły, które wykonują 
zadania przewidziane regulaminem konkursu, 
otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy 
honorowe. Zobaczymy, jak pójdzie uczniom Ze-
społu Szkół w Lelisie, który przystąpił do tego 
konkursu. (UL) 

Fot. Antoni Kustusz

Decyzją Donalda Tuska, 
prezesa Rady Ministrów, 
ogłoszoną 12 grudnia,  Jacek 
Kozłowski pozostał na sta-
nowisku  wojewody mazo-
wieckiego. Pełni tę funkcję 
od 29 listopada 2007 roku. 
- Decyzja Pana Premiera jest 
dla mnie zobowiązaniem, 
by jeszcze lepiej reprezento-
wać rząd w województwie, 
służąc w ten sposób mieszkańcom naszego regio-
nu - powiedział Jacek Kozłowski.

Wojewoda sprawuje funkcję przedstawiciela 
Rady Ministrów w województwie oraz zwierzch-
nika zespolonej administracji rządowej. Jest także 
organem nadzoru nad jednostkami samorządu 
terytorialnego, sprawuje funkcję organu wyższego 
stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu 
administracyjnym oraz reprezentanta Skarbu Pań-
stwa. (ak)
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Nowe zadania dla Gminy od 1 stycznia 2012 r.
W każdej gminie jest wiele spraw do załatwienia 

i dokładanie im nowych zadań przez administra-
cję rządową pochłania wiele energii potrzebnej 
rozwiązywaniu codziennych problemów. Najgor-
sze zaś, że taka praktyka nie wzbogaca budżetu 
gmin, ani też nie ułatwia pracy urzędów. 

   - Od jakiegoś czasu sygnalizujemy na różnych 
spotkaniach z przedstawicielami rządu, że taka 
praktyka zagraża  budżetom gmin, że osłabia ich 
potencjał wykonawczy, że obniża zdolność do in-
westowania, ale nasze głosy pozostają bez echa 
– podkreślił wójt Stanisław Subda w swoim wystą-
pieniu na grudniowej sesji Rady.

Jakie więc zadania przybędą naszej gminie do 
realizacji od 1 stycznia 2012 roku? Oto najważniej-
sze z nich:
1. Obowiązek opracowywania na poziomie jed-
nostek samorządu terytorialnego wieloletniej 
prognozy finansowej (WPF)
2. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 
887), która weszła w życie 1.stycznia 2012 r. i na-
kłada na gminę następujące obowiązki: 
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych 
programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji 
przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad 
dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
poprzez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności 
wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostę-
pu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków 
do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego 
oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów ro-
dziny,
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o 
której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez 
rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placów-
ce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyj-
nym ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finanso-
wych z zakresu wspierania rodziny oraz przeka-

zywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji 
elektronicznej, z zastosowaniem systemu telein-
formatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z 
rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
8) przekazywanie do biura informacji gospodar-
czej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8.
3. Dotychczasowe zasiłki stałe   było to zadanie 
własne gminy, ale w 100 proc. finansowane przez 
państwo. Obecnie 20 proc. zasiłku  dokłada gmina  
oraz opłaca  składki na  ubezpieczenie zdrowotne 
– 20 proc..
4. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 
152, poz. 897) zdejmuje z mieszkańców obowią-
zek zawierania indywidualnych umów z przed-
siębiorcami zajmującymi się usuwaniem śmieci 
oraz obliguje  gminy do organizowania odbioru 
odpadów komunalnych, np. poprzez organizację 
przetargów. Natomiast mieszkańcy będą wnosić 
opłaty za odbiór śmieci do gminy. Samorządy lo-
kalne zobowiązane będą także do egzekwowania 
od przedsiębiorców odpowiedniej jakości usług.
5. Nowa ustawa o publicznym transporcie zbio-
rowym, która weszła w życie 1 marca 2011 r.  (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 5, poz.13), wprowadziła systemowe 

zmiany w zakresie planowania, organizowania i 
funkcjonowania regularnego przewozu osób w 
publicznym transporcie zbiorowym. Jednostki 
samorządu terytorialnego każdego szczebla stały 
się, w myśl tej ustawy, organizatorami publicznego 
transportu zbiorowego, odpowiedzialnymi za za-
pewnienie funkcjonowania publicznego transpor-
tu zbiorowego na swoim obszarze. Na poszczegól-
ne samorządy zostały nałożone określone zadania 
związane z publicznym  transportem zbiorowym, 
m.in. w zakresie: opracowania i uchwalenia planu 
transportowego, zarządzania infrastrukturą przy-
stankową, w tym jej utrzymaniem i sprzątaniem, 
wydania aktów prawa miejscowego umożliwia-
jącego funkcjonowanie publicznego transportu 
zbiorowego, zorganizowania systemu informacji 
dla pasażera i administrowania nim.

Poza zadaniami dotyczącymi organizatorów 
transportu publicznego każdego szczebla samo-
rządowego, ustawa przewiduje nowe zadania 
przewidziane wyłącznie dla gmin w zakresie in-
frastruktury przystankowej, np. negocjowanie 
stawek opłat za korzystanie z tej infrastruktury, 
budowanie i remontowanie przystanków komu-

nikacyjnych, dworców oraz wiat przystankowych.
6. Gminy mają obecnie nowe zadania w zakresie 
opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, m.in.: prowa-
dzi rejestr  żłobków, wykaz dziennych opiekunów, 
wydaje zaświadczenia o wpisie. Na wykonania za-
dań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3. – gmina może  prowadzić żłobki – przewiduje 
się 50 proc.   dotacji
7. Z dniem 1 kwietnia 2012 r., ale w pewnym za-
kresie już z dniem 18 października 2011 r. wchodzi 
w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 
migowym i innych środkach komunikowania się 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Oznacza to, że osoba 
uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 w/w 
ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzy-
stania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej 
metody komunikowania się, do właściwego ze 
względu na właściwość sprawy organu admini-
stracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze 
przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji na-
głych. Zgłoszenie powinno być dokonane w for-
mie określonej przez organ administracji publicz-
nej, w sposób dostępny dla osób uprawnionych. 
Po dokonaniu zgłoszenia, organ administracji 
publicznej jest zobowiązany do zapewnienia ob-
sługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wy-
znaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach 
określonych w ustawie. Organ administracji pu-
blicznej, w przypadku braku możliwości realizacji 
świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem 
osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin 
realizacji świadczenia lub wskazując na inną for-
mę realizacji uprawnień określonych w niniejszej 
ustawie.
8. W dniu 16 listopada 2011 r. Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wydał rozporzą-
dzenie w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego 
trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru 
formularza wniosku o zasiłek powodziowy (Dz. U. 
Nr 247, poz. 1477).Zgodnie z tym rozporządze-
niem, zasiłek powodziowy wypłaca wójt gminy, 
na terenie której wnioskodawca poniósł szkodę 
w wyniku powodzi albo gminy sąsiadującej, na 
terenie której wnioskodawca przebywa w wyni-
ku przeprowadzenia ewakuacji lub konieczności 
opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania.
9. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Ko-
deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 224, poz. 
1342), która weszła w życie w życie 16 listopada 
2011 r. Gmina musi zapewnić   pomieszczenia 
tymczasowe konieczne  do wykonania  wyroków 
eksmisyjnych.
10. Z dniem 18 października 2011 r. weszło w 
życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 
września 2011 r. w sprawie procedury ,,Niebieskie 
Karty’’ oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta’’ 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1245), w którym uregulowano 
„krok po kroku” sposób postępowania służb – od 
momentu zgłoszenia zdarzenia, poprzez działania 
ukierunkowane na pomoc osobie dotkniętej prze-
mocą w rodzinie, działania skierowane na osobę 
stosującą przemoc w rodzinie, a także sposób mo-
nitorowania sytuacji rodziny.

To tylko niektóre z zdań rządowych, jakie na-
łożono na Gminę od Nowego Roku. Do tego do-
chodzi obowiązek organizowania wyborów, np. 
na ławników sądowych oraz wiele, wiele innych. 
Warto o tym pamiętać w trakcie najbliższego kon-
taktu z Urzędem Gminy.

Oprac. Halina Gontarzewska
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Bajecznie i z certyfikatem

Honorowo darują swoją krew Laureaci nagrody 
Starosty

Warto wiedzieć, że: 

W bajkowej scenerii spotykali się 24 listopada 
na andrzejkowej wieczorynce  rodzice i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim. 
Dla wielu z nich był to wieczór niezapomnianych 
wrażeń, bowiem tego dnia z rąk Stefana Prusika, 
przewodniczącego Rady Powiatu oraz dyr. szkoły 
Marii Puławskiej otrzymywali pierwsze w życiu cer-
tyfikaty za udział w zajęciach zorganizowanych w 
ramach projektu ,,Małe centrum inicjatyw eduka-
cyjnych   w Łęgu Starościńskim przyszłością dzieci 
gminy Lelis’’. Zajęcia z języka angielskiego, ICT oraz 
zajęcia pt. ,,Małolaty w szkole’’ prowadzili: Iwona 
Mielnicka, Iwona Skórzewska i Marcin Parzych. Dla 
uczczenia tego ważnego wydarzenia, a także by 

17 grudnia w  GOK-O w 
Lelisie odbyło  się spotkanie 
honorowych dawców krwi 
zrzeszonych w Klubie HDK 
działającym przy jednostce 
OSP w Lelisie, któremu prze-
wodniczył Stefan Prusik. Wśród 

członków klubu,  oprócz strażaków ochotników, 
są także pracownicy Urzędu Gminy oraz miesz-
kańcy Gminy Lelis, którym nie jest obojętny los 
drugiego człowieka . 

W trakcie spotkania dokonano wyboru  no-
wych  władz Klubu, a także wysłuchano poga-
danki na temat szkodliwości picia alkoholu i 
skutków jego nadużywania, rozstrzygnięto kon-
kurs dla honorowych dawców krwi  połączony 
z  losowaniem przez uczestników upominków 
ufundowanych przez Urząd Gminy. Spotkanie 
stało się także okazją do podzielenia się opłat-
kiem w tak szczególnym gronie ludzi wrażliwych 
i otwartych na potrzeby innych ludzi.  

- Władze Gminy od wielu lat wspierają dzia-

W trakcie XV sesji Rady Powiatu 21 grudnia 
uroczyście wręczono doroczne Nagrody Starosty 
Ostrołęckiego, przyznawane w uznaniu całokształ-
tu działalności lub za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie: twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 
promocji powiatu. Tegoroczne nagrody otrzymali:  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury:  Jan Kania - muzyk, twórca 
ludowy,  Stanisław Pajka - regionalista, propaga-
tor kultury ludowej, Wiesław Staśkiewicz - twórca 
ludowy; w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:  
Joanna Banach, lekkoatletka, trzykrotna złota me-
dalistka Mistrzostw Polski Juniorów w biegu na 
400 metrów z przeszkodami, Marianna Pędzich 
- trenerka, działaczka sportowa; w dziedzinie pro-
mocji powiatu:  ksiądz prałat Marian Niemyjski 
- propagator kultury kurpiowskiej. Wszystkim na-
grodzonym, a zwłaszcza Janowi Kani, doskonale 
znanemu z działalności w GOK-O Lelis serdecznie 
GRATULUJEMY. (ak)

Na sesji Rady Gminy 16 września ub. r. 
radni przyjęli uchwałę w sprawie pozytyw-
nego zaopiniowania wniosku o uznanie za 
ochronne lasów Skarbu Państwa, będących 
w zarządzie Nadleśnictwa Ostrołęka, położo-
nych na terenie Gminy Lelis. Wyrażenie opinii 
dotyczy lasów o powierzchni   1.826,90 ha w 
tym: lasy badawcze o powierzchni    2,98 ha, 
lasy ochronne cenne o powierzchni 25,28 
ha, lasy ochronne cenne - ochronne miasta 
o powierzchni 2,87 ha, lasy glebochronne o 
powierzchni 6,34 ha, lasy ochronne miasta o 

powierzchni   1.684,15 ha, lasy wodochronne 
o powierzchni  12,29 ha, lasy wodochronne 
– ochronne - cenne – ochronne miasta o po-
wierzchni 1,52 ha,lasy wodochronne ochron-
ne miasta o powierzchni 91,47  ha.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. pow. lasów 
ochronnych na terenie Gminy Lelis wyno-
siła 1768,37 ha, w tym 1.536,37 ha to lasy w 
wieku powyżej 40 lat i 232 ha w wieku poni-
żej 40 lat. Ekonomicznym skutkiem uznania 
lasów za ochronne jest obniżenie stawki po-
datku leśnego o 50 proc.. W przypadku lasów 

uznanych za ochronne o powierzchni  58,53 
ha nastąpi zmniejszenie wpływów do budże-
tu Gminy z podatku leśnego o około 1.000 
zł. w stosunku rocznym. Sposób uznania la-
sów jako ochronne określa art.15 ustawy z 
dnia 28 września 1991 r. o lasach, natomiast 
szczegółowe zasady i tryb uznawania lasów 
za ochronne oraz szczegółowe zasady prowa-
dzenia w nich gospodarki leśnej określa Roz-
porządzenie Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 
sierpnia 1992 r.(Dz.U.z 1992 r. nr 67, poz. 337).

zapewnić dobrą zabawę rodzice przygotowali pre-
mierę teatralnego spektaklu bajki  ,,Królowa śnie-
gu’’. Występ oraz dekoracje i ożywające lalki zrobiły 
na wszystkich bardzo duże wrażenie i dlatego okla-
skom nie było końca. Ten wzruszający i dynamiczny 
spektakl przygotowały panie: Grażyna Szczubełek, 
Iwona Kubeł, Marlena Nalewajek, Danuta Staś-
kiewicz, Anna Łępicka, Aneta Nadolna, Aneta An-
drzejczyk, Małgorzata Kurpiewska, Agnieszka Ru-
mińska, Dorota Gontarz, Bożena Kawałek, Bożena 
Prusińska, Hanna Kurpiewska i Monika Mielnicka. A 
po teatrzyku rozpoczęła się uczniowska zabawa ze 
skeczami, wróżbami i tańcami. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

łalność honorowego krwiodawstwa i cieszy nas 
fakt, że taka uroczystość  ma miejsce w Lelisie. 
Mamy nadzieje, że przyczyni się to promowania 
idei honorowego krwiodawstwa w gminie oraz 
w powiecie  - stwierdził wójt Stanisław Subda. 

W  dowód uznania za najpiękniejszy dar hu-
manitarny, jakim jest bezinteresowne i długo-
letnie oddawania krwi kilku dawcom wręczono  
odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Od-
znaczeni to: Odznaka Honorowa PCK IV stopnia  
-  Stanisław Subda,  ZHDK,  I stopnia – Piotr Wie-
remiejczyk;   Dariusz Mróz, Piotr Gromek,  ZHDK,  
II stopnia – Paweł Krysiak , ZHDK, III stopnia  – Pa-
weł Przeradzki. 

W skład nowo wybranego Zarządu Klubu HDK 
przy OSP w Lelisie weszli: Henryk Chorąży – pre-
zes, Karolina Łępicka  -  wiceprezes, Kazimierz 
Gromek – skarbnik , Paweł Krysiak  i  Jarosław 
Ciuchta – członkowie.  Komisję Rewizyjną two-
rzą: Dariusz Mróz – przewodniczący, Marzena 
Szczubełek – członek, Marcin Parzych – członek. 
(ak)
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Wigilijny koncert w GOK-O

Wczoraj przedszkolaki, a dzisiaj pierwszaki 

Jak w szkolnej rodzinie 

Świąteczne klimaty

Tegoroczne wigilijne spotkanie zorganizowa-
ne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, które odbyło się w poniedziałek 18 grudnia,  
nie cieszyło się specjalnym zainteresowaniem. A 
jednak warto było przyjść tego dnia do GOK-O, 
nie tylko po to by skosztować pysznych ciast, ale 
także dlatego, by posłuchać wspaniałego i wy-
konanego bardzo ofiarnie wigilijnego koncertu 
w wykonaniu zespołów z Dąbrówki i Obierwi, 
których przygotowywał Jan Kania oraz zespołów 

Każde dziecko rozpoczynając naukę w pierw-
szej klasie szkoły podstawowej z wielką niecier-
pliwością czeka na moment, gdy zostanie paso-
wane na  pełnoprawnego ucznia. I oto w  dniu 
18 listopada 2011 roku  pierwszoklasiści Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce zdali  swój pierwszy 
egzamin przed dyrektorem szkoły, nauczyciela-
mi,  rodzicami i kolegami. W tym dniu w szkole 
panowała uroczysta atmosfera. Wreszcie nadszedł 
długo oczekiwany moment. Dzieci zaprezento-
wały swoje umiejętności. Pierwszacy błysnęli ta-
lentem. Pięknie recytowali i śpiewali. Udowodnili 
wszystkim zebranym, że tematy związane z naszą 
ojczyzną, przyjaźń, koleżeństwo, prawa i obowiąz-
ki ucznia nie są im obce. Tym samym zasługują na 
miano ucznia SP w Dąbrówce. 

  W niezwykle podniosłej atmosferze, przed 
pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubo-
wali być dobrymi Polakami, pilnie uczyć się,  god-
nie reprezentować szkołę oraz szanować nauczy-
cieli, rodziców i kolegów.  Po złożeniu ślubowania 
dyrektor  Ewa Czerkas dokonała symbolicznego 
pasowania na ucznia. 

Uroczyste spotkanie wigilijne, które w Szkole 
Podstawowej w Dąbrówce odbyło się 22 grudnia, 
rozpoczęło się  od powitania przez dyr. Ewę Czer-
kas szkolnych gości, czyli całej szkolnej rodziny: 
uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników 
szkoły, emerytów, samotnych mieszkańców Dą-
brówki, Płoszyc, Gąsk i Szkwy, radnych i sołtysów 
z obwodu szkoły. 

Jak nakazuje szkolna tradycja w formie jasełki 
uczniowie kl. III, którzy wspaniale wczuli się w swo-
je role,  przedstawili perypetie pewnej rodziny w 
wirze przedświątecznych przygotowań. Członko-
wie tej rodziny zapomnieli co tak naprawdę jest 
ważne: miłość, bliskość, zgoda, troska o innych. Na 
szczęście aniołowie czuwali i przypomnieli wszyst-
kim,  jak należy spędzić święta i żyć na co dzień. 
Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni 
do wspólnego kolędowania przy akompaniamen-
cie organów i gitary. Kolędy i pastorałki płynęły 
prosto z serc zarówno najmłodszych przedszko-
laków, jak  i najstarszych gości,  samotnych ludzi, 

Grudzień w filii Biblioteki Gminnej w Obierwi 
upłynął pod znakiem tradycji związanych z nad-
chodzącymi świętami. 

Już na  początku miesiąca zorganizowano 
warsztaty  pn. „Boże Narodzenie w sztuce ludo-
wej”. Jak co roku, prowadziła je znana twórczyni 
ludowa – Czesława Lewandowska, która jedno-
cześnie zadbała o wszystkie niezbędne materiały 
do zajęć. Podczas czterogodzinnego spotkania 
ozdoby choinkowe wykonywały kolejne grupy 
uczniów szkoły podstawowej. Rewelacyjne okaza-
ły się bombki złożone, bagatela, z dwudziestu kół. 
Warunkiem uzyskania pożądanego efektu końco-
wego była precyzja wykonawców. Nowa ozdoba 
bożonarodzeniowa zdobyła uznanie uczniów i 

muzyczno-wokalnych GOK-O przygotowanych 
przez Jarosława Kraskę. Wszystkim obecnym 
serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne 
przekazał wójt Stanisław Subda, dzieląc się ze 
wszystkimi opłatkiem. Szczególne słowa podzię-
kowania skierował do pracowników socjalnych  
OPS, którzy z wielkim poświęceniem i zaanga-
żowaniem podejmują niełatwe zadania pomocy 
socjalnej w gminie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Uroczystość pasowania na ucznia jest wielolet-
nią tradycją naszej szkoły. Ten szczególny dzień 
przeżywają nie tylko dzieci, wychowawcy, ale 
najbardziej chyba rodzice. Oni również pamięta-
li o święcie swoich pociech. Licznie przybyli na 
uroczystość, zorganizowali słodkie przyjęcie oraz 
przygotowali upominki. Rodzice byli bardzo dum-
ni ze swoich dzieci, które przekroczyły kolejny 
próg w swoim życiu, zostały bowiem uczniami SP 
w Dąbrówce. 

Iwona Krupka
Fot. archiwum 
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Serdeczne, wigilijne spotkanieJak w szkolnej rodzinie 

Nasiadkowe jasełka 

Świąteczne klimaty

Grudniowe spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim  było wspaniałą okazją 
do zebrania się przy jednym stole mieszkańców wsi. Uczestniczyli w nim babcie, dziadkowie i rodzice 
uczniów, starsi mieszkańcy wsi Łęg Starościński i Kurpiewskie, przedstawiciele władz samorządowych i 
przyjaciele szkoły. Było nam niezwykle serdecznie i radośnie.

Uczniowie zaprezentowali bożonarodzeniowe jasełka. Pierwszą wystawiły trzy i czteroletnie dzieci z 
przedszkola Wróbelek – Elemelek. Dzieci składały Bożej Dziecinie różne dary i śpiewały kolędę. Brawo 
dla odważnych maluchów! Wszyscy pokonali tremę, wyszli na scenę, głośno mówili i śpiewali.

W drugiej jasełce wystąpili uczniowie z klasy VI, V, II i III. Przedstawili niesforną klasę, która zmieniła 
swoje zachowanie po bożonarodzeniowej podróży z aniołem. Diabeł, namawiający ich do podpisania 
cyrografu, odszedł pokonany.

Dyrektor szkoły Maria Puławska cytując Jana Pawła II „ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” podziękowała rodzicom 
i pracownikom szkoły za współtworzenie szkolnych świątecznych i codziennych dni i okazywane serce. 
Podkreśliła, że gdyby atmosfera świąt Bożego Narodzenia trwała cały rok to na ziemi byłby raj. Życzy-
ła rodzinnych, szczęśliwych i błogosławionych Świąt. Życzenia złożył również obecny tego wieczoru z 
nami Marian Krupiński,  radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i ksiądz proboszcz tutejszej parafii 
Paweł Sobotka, który  podkreślił byśmy zawsze umieli być dobrymi ludźmi, nieważne co w życiu robimy 
i jakie stanowisko zajmujemy.

Spotkanie wigilijne stało się także dobrą okazją do ogłoszenia przez Annę Ogniewską, dyrektor GO-
K-O w Lelisie wyników  konkursu na opowiadanie „Wigilia we wspomnieniach moich dziadków”. Dwoje 
laureatów ze szkoły w Łęgu Starościńskim: Karolina Staśkiewicz i Krzysztof Rudzik odczytali swoje na-
grodzone prace, przywołując  wspomnienia wigilii sprzed trzydziestu lat, podczas stanu wojennego i 
wigilii z czasów II wojny światowej.

Wszyscy podzielili się opłatkiem, przy czym popłynęły liczne łzy radosnego wzruszenia. Szkolna wigi-
lia dała bowiem niezwykłą okazję do spotkania się ludzi starszych ze sobą i z młodszym pokoleniem. 

Po życzeniach i wspólnej modlitwie wszyscy zasiedli do długich, świątecznie udekorowanych stołów z 
wigilijnymi potrawami. Zapach świerku i świec mieszał się z zapachem kapusty, grzybów, pierogów…  

W scenerii gwiazd betlejemskich, gwiazdek śniegowych, migoczących lampek choinkowych, pach-
nących stroików, nad stołami płynęły kolędy, kolędy, kolędy.  A w powietrzu czuło się ciepło, bliskość, 
serdeczność i niepowtarzalne wzruszenie.

Zofia Niechoda
Fot. archiwum

Od kilku już jat w szkole w Nasiadkach spotykają się reprezentanci szkolnej społeczności Nasiadek i 
Szafarczysk, by obejrzeć specjalnie na tę okazję przygotowane wigilijne jasełka oraz podzielić się opłat-
kiem przy wigilijnym stole. Tym razem 18 grudnia szkołę odwiedzili członkowie Rady Rodziców,  soł-
tysowie obu wsi Jan Marczak i Jan Laskowski oraz radny Dariusz Mróz i reprezentujący wójta.  główny 
specjalista UGm. Stefan Prusik. Jasełka w dowcipny i świąteczny sposób pokazały życie wiejskiej rodziny, 
a także świąteczne kolędy. Wszyscy dobrze się bawili i nie szczędzili sobie dobrych słów z dzielonym 
przy stole opłatkiem. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

którzy tego dnia czuli się w szkole, jak w najbliższej 
rodzinie. Wszyscy podzielili się opłatkiem. Był to 
wyjątkowo wzruszający moment składania sobie 
życzeń i obietnic ponownego spotkania się za rok. 

Goście i gospodarze spotkali się przy pięknie 
udekorowanym stole w sali rekreacyjnej zamienio-
nej tego dnia w prawdziwe niebo, gdzie unosiły się 
anioły. O potrawy wigilijne zadbały nauczycielki, 
pracownice szkoły i mamy z Rady Rodziców. Spo-
tkanie z najstarszymi gośćmi  to również świetna 
lekcja historii. Młodzież mogła bowiem  posłuchać,  
jak wyglądała nauka i praca w szkole tuż po wojnie 
i w latach późniejszych. 

Wigilijne spotkanie w Dąbrówce stanowiło tak-
że  finał akcji „ I Ty możesz zostać Świętym Mikoła-
jem”, przeprowadzona przez organizacje szkolne: 
Caritas, PCK i Samorząd Szkolny. Dzięki niej naj-
biedniejsze rodziny otrzymały świąteczne życze-
nia i paczki żywnościowe. 

Joanna Śnietka
Fot. archiwum szkolne 

nauczycieli, toteż niebawem pojawiła się w szkol-
nych dekoracjach  świątecznych. 

Niespełna dwa tygodnie później w pomiesz-
czeniu bibliotecznym swoje pierwsze kroki w 
recytacji stawiali najmłodsi uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Obierwi, licznie uczestniczący w 
konkursie „Czar Bożego Narodzenia”. Na spotka-
nie  przybyli rodzice, wspierając swoją obecno-
ścią bądź co bądź nieco zestresowane pociechy. 
Recytatorzy prezentowali utwory poświęcone 
tematyce zimowej i świątecznej, niejednokrotnie 
trafnie oddając nastrój i charakter wierszy. Pomi-
mo drobnych uchybień, zaprezentowane recyta-
cje pozwalają sądzić, iż z pewnością wielu z licz-
nego grona uczestników konkursu w przyszłości 
odniesie recytatorskie sukcesy. Z niecierpliwością 
na nie czekamy, ale już teraz wszystkim uczestni-
kom gratulujemy.

Podczas oczekiwania na werdykt komisji kon-
kursowej w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie-
ciom mieliśmy możliwość wysłuchania baśni Ch. 
H. Andersena „Dziewczynka z zapałkami” w wyko-
naniu mamy pierwszoklasisty - Bożeny Bancerz.

Wyniki konkursu przedstawiały się następują-
co: w kategorii 5-latków: I miejsce: Tomasz Dawid, 
Zuzanna Pierzchała;  II miejsce: Milena Madrak; w 
kategorii 6-latków: I miejsce: Zuzanna Szczepa-
nek, Aleksandra Dębek, Bartosz Kozłowski;  II miej-
sce: Wiktor Dąbrowski, Jakub Duszak, Piotr Krajza; 
III miejsce: Małgorzata Sęk; w kategorii 7-latków: I 
miejsce – Natalia Deptuła; II miejsce: - Tomasz Filip 
Bancerz. 

Tekst i fot. Bożena Załęska 
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Ekologiczne wyprawy z Łęgu Przedmiejskiego

Liczba uczniów w szkołach Gminy Lelis   ROK  SZKOLNY  2011/2012  Dane z dnia 30 września 2011

Szkolna Drużyna Pożarnicza, która działa przy  
Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim odwiedziła  
Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu w War-
szawie. Uczniowie mieli tam okazję uczestniczyć 
w bogatych tematycznie konferencjach i warsz-
tatach, a także dzielić się swoimi doświadczenia-
mi z wolontariuszami  z innych szkół. W trakcie 
warszawskiej wyprawy uczniowie-strażacy mieli 
okazję poznać znakomitych polskich sportow-
ców: Irenę Szewińską, Grażynę Rabsztyn, Pawła 
Nastulę, Roberta Korzeniowskiego i  Szymona 
Kołeckiego. Wizyta w Pawilonie była ciekawym 
doświadczeniem, pogłębiła pasję i przekonanie 
uczniów, że mogą współtworzyć wspanialszy i 
lepszy świat.

Kolejnym punktem warszawskiej wyprawy było 
zwiedzenie  profilaktycznej wystawy zorganizo-
wanej przez Wojewódzką Stację Sanitarną – Epi-
demiologiczną  pt:. „Poznaj grzyby - unikniesz za-
trucia‘’. Na wystawie zaprezentowano doskonałe  
atrapy 63 grzybów jadalnych, niejadalnych i trują-
cych. W trakcie zwiedzania omówiono zasady roz-
poznawania i zbierania grzybów kapeluszowych, 
a każdy uczestnik wycieczki otrzymał broszurę 
„Bezpieczne grzybobranie’’.

Z „lasu warszawskiego” przenieśliśmy się 
do łęgowskiego, by wziąć udział w corocz-
nej, ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata’’, w 

tym roku pod hasłem „Lasy to życie – chrońmy 
je’’, organizowanej przez Fundację Nasza Zie-
mia. Z uwagi na obchody Międzynarodowego 
Roku Lasów poszerzyliśmy obszar sprzątania  
o teren leśny wyznaczony przez Nadleśnictwo 
Ostrołęka. Po przeprowadzonej akcji razem z le-
śniczym Bogusławem Jerominkiem przeszliśmy 
ścieżkę edukacyjną. Akcję zakończyliśmy ogni-
skiem na terenie leśniczówki.

Red. szkolna
Fot. archiwum 

Lp. SZKOŁA OP
5/6 I II III IV V VI Liczba 

Liczba oddziałów Ogółem
Liczba 

uczniów
OP+SPOP SP

1 SP LELIS 41 17 29 20 28 27 25 146 2 6 187
2 SP ŁEG PRZEDMIEJSKI 49 24 17 25 13 32 21 132 2 6 181
3 SP NASIADKI 16 7 9 11 9 21 13 70 0,5 4,5 86
4 SP BIAŁOBIEL 20 9 2 19 14 17 10 71 1 5 91
5 SP OBIERWIA 17 4 4 9 11 7 9 44 0,5 4,5 61
6 SP ŁĘG STAROŚCIŃSKI 12 6 5 5 8 9 12 45 1 4 57
7 SP DĄBRÓWKA 12 12 8 18 7 11 6 62 0,5 4,5 74
8 SP OLSZEWKA 17 6 11 9 8 8 11 53 0,5 3,5 70

Razem 184 85 85 116 98 132 107 623 8 38 807

Lp. SZKOŁA I II III Liczba 
uczniów 

Liczba  
oddziałów

1 GP LELIS 52 40 53 145 6
2 GP  ŁEG PRZEDMIEJSKI 37 51 49 137 6
3 GP OBIERWIA 16 25 28 69 3

Razem 105 116 130 351 15

Lp. SZKOŁA PROFIL I II III V/sem Liczba  
słuchaczy

Liczba  
oddziałów

1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 23 18 12 53 3
2 Zaoczna Szkoła Policealna Technik Rolnik  24 - 17

85
2

Technik BHP     25 - - 1
Opiekun Medyczny 19 - - 1

3 Uzupełniające technikum Technik agrobiznesu 24 - 20 16 60 3
4 Liceum profilowane Ekonomiczno- administracyjny 19 19 1

Razem 217 15
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Oprac.:  Andrzej Przeradzki
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Praktyczna lekcja regionalnej historii

Kurpie Zielone w Literaturze

Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy pro-
wadzi akcję edukacji historycznej pn. ,,Spotkania 
pokoleń’’. W drugiej edycji takich praktycznych 
lekcji historii 6 grudnia w Szkole Podstawowej w  

Angelika Dzięgielewska z Lelisa zajęła IV miej-
sce w kategorii recytacja wierszy w etapie powia-
towym  XXVIII Konkursu Recytatorskiego „Kurpie 
Zielone w Literaturze”, który odbył się  15 listo-
pada w Gminnym Ośrodku Kulturalno- Oświato-
wym w Lelisie dla uczniów szkół gimnazjalnych 
z 7 gmin.  Na scenie GOK-O zaprezentowano 21 
wierszy i 8 kurpiowskich gadek. Nagrody książko-
we dla zwycięzców i uczestników, ufundowane 
przez powiat ostrołęcki, wręczył przewodniczący 
Rady Powiatu w Ostrołęce, Stefan Prusik. Inicja-
torem konkursu jest Miejska Biblioteka Publicz-
na w Ostrołęce. Konkurs w Lelisie zorganizowali: 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział 
w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek 
i Książki w Ostrołęce, Wójt Gminy Lelis i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Lelisie. Komisja w składzie: 
Teresa Kupiszewska, Sabina Malinowska, Anna 
Nadwodna, Elżbieta Sikora oceniała: dobór reper-
tuaru, wartości artystyczne, kulturę słowa i ogólny 
wyraz artystyczny, a po zakończeniu recytacji Te-
resa Kupiszewska zwróciła się do zebranych z bar-
dzo refleksyjnym i głęboko wzruszającym przesła-
niem o roli żywego słowa w rozwoju kulturalnego 
człowieka.  

Lista laureatów:

Łęgu Starościńskim odbyło się spotkanie trzech 
pokoleń: dziadków, rodziców i wnuków. 

- Ideę takich spotkań zaczerpnęliśmy z kurpiow-
skich tradycji wieczornych spotań, kiedy to w dłu-
gie zimowe wieczory cała rodzina zbierała się w 
domu i przy domowej robocie rodziców lub babci 
czy dziadka, opowiadano dziciom i wnukom, jak 
to kiedyś bywało – wyjaśnia Anna Ogniewska, dyr. 
GOK-O. 

Na spotkaniu w Łęgu Starościńskim bohaterka-
mi wieczoru były trzy babcie: Zofia Pianka, Zofia 
Szczubełek i Helena Mielnicka, mieszkanki tej wsi, 
które odkryły przed dziećmi świat dawnych oby-
czajów i wydarzeń. Zofia Pianka – była nauczyciel-
ka, wspominała swoje pierwsze lata pracy w szko-
le. Opowiadała, jak wyglądały wówczas warunki 

W kategorii wiersz: I miejsce- Katarzyna Ule-
wicz, gmina Kadzidło,  II miejsce- Natalia Jeromi-
nek, gmina Czarnia, III miejsce- Eliza Brodowska, 
gmina Myszyniec,  III miejsce- Justyna Kotowska, 
gmina Olszewo- Borki,  IV miejsce- Angelika Dzię-
gielewska, gmina Lelis,  IV miejsce- Kamila Kurzyń-
ska, gmina Czarnia; wyróżnienia: Paweł Gadomski, 
gmina Myszyniec,  Karolina Olender, gmina Czar-
nia,  Izabela Szymczyk, gmina Kadzidło,  Mateusz 
Wojtkowski, gmina Olszewo- Borki,  Agnieszka 
Zaciek z Rozóg;

W kategorii gadka: I miejsce- Aleksander Że-
browski, gmina Olszewo- Borki,  II miejsce- Aneta 
Kamińska, gmina Kadzidło II miejsce- Arkadiusz 
Waszczak, gmina Olszewo- Borki, III miejsce- Do-
minika Tomczak, gmina Kadzidło.

Dodajmy, że powiatowe zmagania recytatorów 
poprzedziły eliminacje gminne, które odbyły się 4 
listopada w  Gm.BP Lelis. Udział wzięli uczniowie  
gimnazjów z Lelisa i Obierwi. Po tych eliminacjach  
gminę Lelis na spotkaniu finałowym reprezento-
wali: Baczewska Milena , ucz. kl. I PG w Obierwi, 
Angelika Dzięgielewska, ucz. kl. I PG w Obierwi, 
Kinga Żubrowska, ucz. kl. I PG w Lelisie i Patryk 
Sujkowski, ucz. kl.  I PB w Obierwi. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Uczmy się od poetów
„Wiek z Czesławem Miłoszem” – pod takim ha-

słem 23 listopada w Filii Bibliotecznej Gminnej 
Biblioteki  w Łęgu Starościńskim odbyło się spo-
tkanie poetyckie poświęcone pamięci polskiego 
Noblisty. Okolicznościowe widowisko słowno – 
muzyczne przedstawili uczniowie Szkoły Podsta-
wowej przygotowani  pod kierownictwem  Beaty 
Brzeskiej.  Czesław Miłosz swoim życiem objął 
cały XX wiek. Był świadkiem, komentatorem, re-
jestratorem wszystkich ważniejszych wydarzeń 
minionego wieku. Przeżył ponad 90 lat, w tym 70 
lat stanowiło życie literackie. Dorobek Czesława 
Miłosza jest ogromny, napisał mnóstwo książek i 
zbiorów poezji, a także form, tematów, gatunków 
i problemów. Dołączył do grona naszych najwięk-
szych poetów. Świat uważał za dar dla siebie. Sam 
był darem dla świata, dla wszystkich nas. 

W związku z Rokiem Czesława Miłosza w biblio-
tece przeprowadzono konkurs recytacji wierszy „O 
tak, nie cały zginę…”, w którym uczestniczyło 15 
uczniów Szkoły Podstawowej. Komisja w składzie: 
Beata Brzeska, Alicja Brodzik oraz Iwona Skórzew-
ska przyznała następujące miejsca:

Miejsce I zdobyły:  Natalia Nadolna i Wiktoria 
Nalewajek.

Miejsce II zajęli: Magdalena Podeszwa i Seba-
stian Szczubełek.

Miejsce III zdobyli: Kacper Andrzejczyk  i Anna 
Rudzik. 

Wyróżnieni zostali Wiktoria Kubeł i Karolina 
Kurpiewska. 

Podczas spotkania laureatom wręczono dyplo-
my i nagrody ufundowane przez kierownika GBP 
w Lelisie, Barbarę Sęk. Uczniowie otrzymali je wraz 
z gratulacjami z rąk dyrektora MBP w Ostrołęce, 
Mieczysława Romanika, który był gościem tego 
wzruszającego i pouczającego spotkania z poezją.

Janina Mielnicka
Fot. Malwina  Arcichowska  

do nauki, jak przebigały lekcje i jak zmieniła się 
szkoła przez ostatnie pół wieku. Zofia Szczubełek 
– nie tylko opowiadała, ale także pokazywała, jak 
kiedyś mamy zajmowały się małymi dziećmi, jak 
wówczas bawiono się zabawkami, które znalazła 
na swoim strychu. Helena Mielnicka wsponinała 
swoją naukę w szkole podstawowej, mówiła o 
dziecięcych obowiązkach, jakie trzeba było wy-
konać w domu i w szkole, a mimo to zachować 
przyjaźń i radość. 

Spotkanie odbywało się w przedświątecznej 
atmosferze i dlatego towarzyszyła mu wystaw-
ka ozdób i zabawek choinkowych, wykonanych 
przez A. Ogniewską oraz wspólne spotkanie przy 
slodkim stole. (ak) 

Fot. Tomasz Szczubełek
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Rejestr Projektów Inwestycyjnych na terenie Gminy Lelis   
przy udziale środków finansowych pochodzących   
z Unii Europejskiej złożonych o dofinansowanie w 2009/2011 r. 

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Program współfinansu-
jący projekt

Stan zaawansowania
prac nad  projektem Koszt projektu

1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Nasiadkach w gminie Lelis 2010 PROW 

2007 -2013 Projekt zrealizowany Całkowita wartość: 468.359,00 zł; 
Kwota dofinansowania: 289.008,00 zł;

2. Budowa kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Łęgu 
Przedmiejskim w gminie Lelis 2009 Program krajowy 

„Moje Boisko Orlik 2012” Projekt zrealizowany
Wartość inwestycji: 1.242.000,00 zł.,
 w tym środki z budżetu państwa: 333.000,00 zł, 
środki z budżetu Województwa Maz.: 333.000,00 zł.

3. 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, 
Łęgu Przedmiejskim, Białobiel i Siemnosze oraz rozbu-
dowa istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w 
msc. Białobiel Gm. Lelis.

2009  - 2011 PROW 
2007 -2013 Projekt zrealizowany Wartość inwestycji 4.960.708,44 zł, w tym:

Kwota dofinansowania 3.030.289,00 zł

4. Przebudowa drogi gminnej Nasiadki – Kurpiewskie – 
Dąbrówka 2009 RPO WM 

2007 - 2013 Projekt zrealizowany
Wartość całkowita – 1.810.776,82 zł
Kwota przyznana:  543.824,65 zł – z braku środków 
decyzja o przyznaniu została zmieniona 

5. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy 
Szkole Podstawowej w Obierwi 2009 - 2010 FRKF Projekt zrealizowany

Wartość inwestycji wynosi: 1.636.700,00 zł, w tym: 
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 
400.000,00 zł.

6. 
Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie ja-
kości kształcenia uczniów wiejskiej Gminy Lelis poprzez 
przebudowę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie

2010 - 2011 RPO WM 
2007 - 2013 Projekt zrealizowany Całkowita wartość projektu: 2.227.108,00 w tym  

kwota dofinansowania z EFRR: 1.875.247,74 zł. 

7.
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem 
innowacyjnego monitoringu wraz i placu zabaw  przy 
Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis

2010 PROW 
2007 -2013 Projekt  zrealizowany Całkowita  wartość inwestycji: 500.311,12 zł, w tym 

kwota dofinansowania: 290.957,00zł 

8. Przebudowa drogi gminnej Łęg Przedmiejski – Białobiel 2010
Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych 

2008 – 2011
Projekt  zrealizowany Całkowita wartość inwestycji: 577.600,00 zł, w tym 

kwota dofinansowania: 282.900,00 zł.

9.
Szkolenie komputerowe dla mieszkańców Gminy Lelis, 
Tytuł projektu: ,,Nauka przez całe życie –DROGĄ DO 
SUKCESU’’ 

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

10. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobot-
nych w gminie Lelis 2009 PO KL, projekt systemowy Projekt  zrealizowany Całkowita wartość: 146.576,00 zł

Kwota dofinansowania – 131.185,52  zł

11.

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

2010 PROW 
2007 -2013

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

Marszałkowskiego, odrzucony 
po weryfikacji Urzędu Marszał-

kowskiego

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

12.

„Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym 
pomiędzy drogą powiatową Nr 2539 W – Ostrołęka – 
Łęg – Kurpiewskie – Szkwa a drogą powiatową nr 2541 
W Łęg Starościński – Góry – Kurpiewskie na terenie 
Gminy Lelis”.

2011
Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych 

2008 – 2011
Projekt  zrealizowany Całkowita wartość projektu: 2.588.452,36 zł

Kwota dotacji: 1.293.723,00 zł.

13.

„Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych 
umiejętności przez uczniów Gminy Lelis w zakresie  
komunikacji drogowej i pierwszej pomocy – karta 
rowerowa”

2010-2011 EFS Projekt  zrealizowany Całkowita wartość projektu:  49.992,00 zł, 
 kwota dofinansowania:  49.992,00 zł; 

14.

„Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych 
umiejętności przez uczniów Gminy Lelis w zakresie  
komunikacji drogowej i pierwszej pomocy – karta 
motorowerowa”

2010-2011 EFS Projekt  zrealizowany Całkowita wartość projektu: 49.992,00 zł, 
Kwota dofinansowania: 49.992,00 zł; 

15. „Warsztaty filmowe dla uczniów gimnazjum w gminie 
Lelis” 2010-2011 EFS W trakcie oceny merytorycznej, 

odrzucony z braku środków
Całkowita wartość projektu: 49.750,00 zł, 
Wnioskowana kwota dotacji: 49.750,00 zł; 

16. „Małe centrum inicjatyw edukacyjnych w Łęgu Staro-
ścińskim przyszłością dzieci z Gminy Lelis” 2010 -2011 EFS Projekt  zrealizowany Całkowita wartość projektu:  49.999,00 zł, 

 kwota dofinansowania: 49.999,00 zł; 

17. „NIE każdy jest Einsteinem – Matematyka przyszłością 
dzieci i młodzieży z Gminy Lelis” 2010 -2011 EFS W trakcie oceny merytorycznej, 

odrzucony z braku środków 
Całkowita wartość projektu: 339.556,00 zł, 
Wnioskowana kwota dotacji: 327.556,00 zł; 

18. Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw 
w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis 2011- 2012 PROW 

2007 -2013 Przyznano dofinansowanie Całkowita wartość projektu: 671.372,74 zł, kwota 
dofinansowania: 389.144,00 zł; 

19. Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetle-
nia w gminnej miejscowości Lelis  2011 -2012 PROW 

2007 -2013 Przyznano dofinansowanie Całkowita wartość projektu: 1.253.720,10 zł, Kwota 
dofinansowania: 500.000,00 zł; 

20.
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy 
kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół 
w Obierwi gmina Lelis

2011-2012 PROW 
2007 -2013 Przyznano dofinansowanie Całkowita wartość projektu: 1.371.423,13 zł, 

Kwota dofinansowania 500.000,00  zł; 

21.
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w 
gminie Lelis

2011-2012 PROW 
2007 -2013 Przyznano dofinansowanie Całkowita wartość projektu: 801.619,82 zł, 

kwota dofinansowania: 492.799,00  zł; 

22.

Boisko ORLIK w Obierwi 
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach pro-
gramu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz 
boisko wielofunkcyjne) przy Zespole Szkół w Obierwi 
w gminie Lelis”

2011 Program krajowy 
„Moje Boisko Orlik 2012” Przyznano dofinansowanie

Całkowita wartość projektu: 1.123.957,29 zł, 
Środki z Woj. Mazowieckiego: 301.320,02 zł; 
Budżet państwa: 429.000,00 zł

23.

„Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, 
w tym zagospodarowanie placu przy świetlicy w 
miejscowości Łęg Przedmiejski w gminie Lelis w okresie 
5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyj-
nym mieszkańców”

2011-2012 PROW
2007-2013

Wniosek złożony do oceny LGD 
„Kurpsie Razem” -  przekazany 

do dalszej oceny do Urzędu 
Marszałkowskiego

Całkowita wartość projektu: 45.761,22 zł   

Wnioskowana kwota dotacji: 25.000,00 zł

24.
„Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i 
Nasiadki oraz instalacją sieci c.o w Ośrodku Dziedzictwa 
Kulturowego Kurpiów w Lelisie”

2011-2012 PROW
2007-2013

Wniosek złożony do oceny 
do LDG „Kurpsie Razem”  - 

przekazany do dalszej oceny do 
Urzędu Marszałkowskiego

Całkowita wartość projektu: 226.130,60 zł   
Wnioskowana kwota dotacji: 139.342,00 zł
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Gmina Lelis na podium

Kłusownicy w sieci

Gmina Lelis uplasowała się na III miejscu w powiecie ostrołęckim w  punktacji gmin po podsumowa-
niu wyników Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2010/2011. Podsumowanie szkolnej, sporto-
wej rywalizacji odbyło się 25 listopada w Czerwinie . W punktacji liczyły się wyniki wszystkich startów, 
ale najwyżej punktowały starty na szczeblu wojewódzkim. 

Po podsumowaniu roku szkolnego 2010/2011 klasyfikacja gmin wyglądała  następująco: I m. gmina 
Kadzidło – 1849,5 pkt., II m. gmina Olszewo-Borki – 1721,0 pkt., III m. gmina Lelis – 1078,0 pkt, IV m. gmi-
na Czerwin – 1027,5 pkt., V m. gmina Myszyniec – 941,0 pkt., VI m. gmina Łyse – 916,0 pkt., VII m. gmina 
Rzekuń – 553,0 pkt., VIII m. gmina Czarnia – 352,5 pkt., IX m. gmina Baranowo – 331,0 pkt., X m. gmina 
Goworowo – 326,0 pkt. i XI m. gmina Troszyn – 228,0 pkt. 

W kategorii szkół podstawowych  najlepsze okazały się szkoły w: Myszyńcu, Olszewie-Borkach i Kadzi-
dle. W kat. gimnazjów: Czerwin, Kadzidło, Nowa Wieś, a w kat. Zespoły Szkół Powiatowych: Myszyniec, 
Goworowo, Łyse. Podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej najwyżej sklasyfikowano: SP w Olszewie - Borkach 
i gimnazjum w Czerwinie. Powiat ostrołęcki zajął 11 miejsce, na 42 startujące powiaty. Wyróżnione szko-
ły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Zawodnicy, którzy zdobyli medale na etapie wojewódz-
kim i ich trenerzy otrzymali nagrody w postaci sprzętu sportowego. (ak) 

W Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym w Lelisie odbyły się spotkania klas gimnazjalnych z 
Lelisa i Obierwi w ramach  akcji informacyjno-edukacyjnej ,,Kłusownicy w sieci’’. Spotkania, które dzięki 
pomocy GOK-O zorganizował Mazowiecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, odbyły się 25 listo-
pada oraz 5 i 7 grudnia. W trakcie wszystkich spotkań gimnazjaliści odwiedzili Ośrodek Etnograficzny i 
Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie, gdzie obejrzeli bardzo interesującą ekspozycję przedmio-
tów służących do rybactwa, a także narzędzi kłusowniczych spotykanych na Kurpiowszczyźnie, oraz 
wysłuchali prelekcji Henryka Kuleszy na temat dawnych rybackich zajęć Kurpiów. Po odwiedzinach w 
Ośrodku Etnograficznym w GOK-O odbyły się prelekcje, które poprowadził dr Antoni Kustusz, publi-
cysta  miesięcznika ,,Wiadomości Wędkarskie’’ oraz rzecznik prasowy Zarządu Głównego PZW, a na co 
dzień także redaktor naszych ,,Wieści Gminnych’’. Na zakończenie wszystkich spotkań odbyły się testy 
sprawdzające uzyskane wiadomości z zakresu ekologii i wędkarstwa, dotyczące legalnych połowów 
rybackich i wędkarskich. Najlepsi znawcy tej tematyki otrzymali cenne nagrody książkowe. Nagrody i 
wyróżnienia otrzymali: Artur Kłos, Aleksander Pardo, Krzysztof Pijanowski oraz Tomasz Dudziec, Marcin 
Sobiech, Piotr Rogalski (PG Lelis, 25.11); Aneta Brzozowa, Natalia Laćkowska. Katarzyna Mrozek, Bartosz 
Kraśniewski, Grzegorz Dawid i Adrian Kmiołek (PG Obierwia, 5.12) oraz Daniel Olbryś, Sylwia Jankow-
ska, Marcin Aptacy, Daniel mrozek, Łukasz Kamiński, Klaudia Krystian (PG Lelis, 7.12). Akcję ,,Kłusownicy 
w sieci’’ dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Wszystkie materiały na temat akcji na stronie: www.klusownicy-w-sieci.pl.  (ak)

Wieże jak nowe 

Bliżej przyrody  
w Nasiadkach

W Sanktuarium pw. Św. Anny w Dąbrówce do-
biegły końca prace konserwatorsko – remontowe 
ostatniej z wież, które ze względu na swój stan 
techniczny powinny zostać odremontowane. 
Wprawdzie harmonogram zakończenia prac przy 
trzeciej wieży został zaplanowany do 29 listopada 
2011 roku, jednak roboty udało się zakończyć przed 
przewidzianym terminem. Na realizację projektu 
pod nazwą „Roboty konserwatorsko – remontowe 
II wieży  - północnej zabytkowego Kościoła p.w. 
Św. Anny w Dąbrówce” udało się pozyskać dotację 
z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 
dotację z Gminy Lelis. Pozostałe wydatki inwesty-
cyjne  pokryła parafia. Dzięki wielkim staraniom ks. 
proboszcza Stanisława Grosfelda wszystkie wieże 
na zabytkowym Kościele w Dąbrówce zostały wy-
remontowane i konserwatorsko zabezpieczone na 
długi czas, dzięki czemu Sanktuarium w Dąbrów-
ce jest jeszcze piękniejsze. Za naszym pośrednic-
twem ks.  Stanisław Grosfeld  dziękuje wszystkim, 
którzy przyczynili się do odnowy nie tylko ostat-
niej z odrestaurowanej z wież, ale też pozostałych 
wyremontowanych wież na kościele począwszy 

W Szkole Podstawowej w Nasiadkach obcowa-
nie z przyrodą staje się nie tylko okazją do obser-
wacji tego co dzieje się wokół domu, na wsi i w le-
cie, ale także w szkolnych klasach. Zgodnie z nową 
podstawą programową w klasach I – III utworzo-
no bowiem kąciki przyrodnicze, w których dzieci 
mogą obserwować życie w akwarium, pielęgno-
wać rośliny i dokarmiać zwierzęta. Natomiast przy 
szkole powstały poletka ogrodnicze, którymi będą 
opiekować się uczniowie klas IV-VI. Dla każdego 
miłośnika przyrody nie zabraknie więc okazji do 
poznania jej uroków. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Partnerzy projektu:

od gospodarza Gminy Lelis wójta Stanisława Sub-
dy, opiekunów wyznaczonych do koordynowania i 
realizowania projektu z Urzędu Marszałkowskiego 
i Urzędu Gminy Lelis, wykonawcy przeprowadzo-

nych robót Edwardowi Sucheckiemu, a także  spo-
łeczności parafialnej, bez której nie byłoby możli-
we zakończenie przeprowadzonej inwestycji. 

Tekst i fot.  M. Bastek
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Przedszkolaki to mają dobrze
W Zespole Szkół w Lelisie ku radości dzieciaków i wygodzie rodziców funkcjonuje punkt przedszkolny ,,Kozio-
łek Matołek’’, który powstał w ramach projektu ,,Wszystko zaczyna się od przedszkola’’ współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013. Punkt przedszkolny prowadzi Związek Stowarzyszeń ,,Kurpsie razem’’. (ak)

Powiat Ostrołęcki 
laureatem nagrody 
Kazimierza Wielkiego

Nakłady na inwestycje poniesione w latach  
2008-2010 przyniosły Powiatowi Ostrołęckie-
mu już po raz czwarty nagrodę im. Kazimierza 
Wielkiego w rankingu inwestycyjnym, przygo-
towanym przez Uniwersytet Warszawski i pismo 
samorządowe „Wspólnota’’. Statuetka Kazimierza 
Wielkiego to wyróżnienie przyznawane w ran-
kingu inwestycyjnym tym samorządom, które 
przeznaczają na rozwój infrastruktury technicznej 
największe nakłady inwestycyjne. Rankingi opra-
cowywane są na podstawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa 
Finansów. 

Nakłady samorządu Powiatu Ostrołęckiego w 
latach 2008- 2010 na inwestycje dotyczyły przede 
wszystkim poprawy infrastruktury drogowej, w 
tym budowy i modernizacji dróg powiatowych 
oraz ciągów pieszo- jezdnych, czyli chodników 
i ścieżek rowerowych. W tym czasie doczekało 
się przebudowy blisko 200 km dróg. Biorąc pod 
uwagę, że powiat dysponuje ogółem 850 km 
dróg, liczba ta przedstawia się imponująco. W tym 
czasie powiat podjął też decyzję budowy 6 mo-
stów, w tym największych przepraw w miejsco-
wościach: Przystań na Omulwi oraz Goworowo na 
rzece Orz.

Uporządkowane zostały także sprawy związa-
ne z bazą dydaktyczno- sportową przy zespołach 
szkół powiatowych. Obecnie placówki te mieszczą 
się w nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb 
uczniów obiektach. Posiadają one dodatkowo 
kompleksową bazę sportową: sale gimnastyczne 
i wielofunkcyjne boiska.

Wśród inwestycji, które wpłynęły na ranking 
powiatu znalazły się także inwestycje zrealizowa-
ne na teranie gminy Lelis. Do najbardziej znaczą-
cych należy: wybudowana w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych drogi: 
Ostrołęka- Białobiel- Durlasy- Lelis- Nasiadki- Gą-
ski- Turośl. Po przebudowie odcinek ten liczy 12 
km długości i 6 m. szerokości. Ponadto wykonano 
tam ścieżkę rowerową licząca 8,5 km długości i 2 
m. szerokości (wartość ok. 5,5 mln zł), a także dro-
ga Dylewo – Obierwia – Przystań - Nowa Wieś (za 
ok. 6,4 mln zł). (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 

GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Urząd Gminy informuje…

16 lutego, sala widowiskowa GOK-O - VII Regionalny Przegląd Widowisk przedstawiających frag-
menty z życia dawnych Kurpiów pt. „Darcie pierza”,
29 marca, sala GOK-O - Konkurs plastyczny  „Palma kurpiowska” - uroczyste podsumowanie

Warto kibicować…
15 stycznia, godz. 10.30, sala ZS Łęg Przedm. – Otwarty Turniej LZS Piłki Siatkowej,
22 stycznia, godz. 10.30, hala ZS Obierwia – turniej tenisa stołowego open,
5 lutego, GOK-O - otwarty turniej szachowy
12 lutego, godz. 10.30, hala ZS w Lelisie – powiatowy turniej piłkarski old boy’ów, 
19 lutego , godz. 10.00, hala ZS w Lelisie – powiatowe  eliminacje Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS 
szkół gimnazjalnych w halowej piłce nożnej  chłopców.
GOK-O zaprasza do udziału w zajęciach przygotowanych z okazji zimowych ferii szkolnych. Pro-
gram na plakatach i na stronie internetowej GOK-O. 

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
I rata do 15 marca 2012 r.
II rata do 15 maja 2012 r.
III rata do 15 września 2012 r.
IV rata do 15 listopada 2012 r.

W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy  
(Nr konta: 05892200090000061920000010)

1. Nowe kursy z literkami CF, które miały odchodzić z dworca PKS w Lelisie o 8.10 i o 16,40 są zawie-
szone do 31 marca ze względu na małą liczbę pasażerów.
2. Na terenie Gminy zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgo-
wego w Ostrołęce i Sądów Rejonowych na kadencję 2012 - 2015. Termin zgłaszania kandydatów  
na ławników upływa 31 stycznia. Więcej na stronie : www.lelis.pl
3. Badania mammograficzne w ramach programu NFZ dla Pań w wieku od 50 do 69 lat będą wy-
konywane 20 lutego przy GOKO w Lelisie Należy się zarejestrować na badanie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 20:00, nr telefonów (58) 666 2 444; 801 080 007 lub na stronie: www.
rejestracja.fado.pl 

Fot. Antoni Kustusz


